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 ى و راگەیاندنیدەربارەى دەزگاى دواڕۆژ بۆ رووناکبیر
 

ى و راگەیانـــدن کە بە مەرمـــانى وەزاریـــى یدەزگـــاو دواڕۆژ بـــۆ روونـــاکبیر
ــــارە  ــــى  71/8/7105لە ( 02217)ژم ــــومەتى  ەرێ  ــــارکردنى لە هک ــــۆڵەتى ک م

کوردســـــتان وەرگرتـــــووەى پرۆژەیەکـــــى درێەخـــــایەنى کـــــاری ەرەى  ەوڵـــــى 
دروســــتکردنى راو گشــــتی و باڵوکــــردنەوەو  وشــــیاریى و بەرزکــــردنەوەو 
ئاســتى تێ ەیشــتنى دەســتەوەمەى و بە ێزکردنــى کەرتــى تــایبەو دەداو لەنــاو 

 .ژیانى گشتى کۆمەڵدا
ىى خزمەتکردنـــى بیـــرو ینـــاکبیرواڕۆژ وەک پرۆژەیەکـــى گشـــت  ری رودو

پێشــــکەوتنخوازو مرۆتدۆســــتانەو کــــردووەتە ئامــــان  لە رێــــ ەو نوســــی  و 
وەرگێـران و تــوێەینەوەو زاناــتیانەو بـابەتە  ــزرو و مەلاــەمییەکان و کــارو 

 .راگەیاندنى  اوچەرخەوە
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 .. واڵس زەڕێب یرەنێخو
 

 ەبێـــرت ەیوەورـــردناڵو چـــاپكردن و ب انێـــررگەو ەیژۆرپـــ ەكێمـــەد رۆز
ــریە یــیمزەر یكــێنرخ ەب رــانەبەاردەڵ  ــوو كێ ــاوات ەل ەب ــ رــان ەورەگ ەئ  ۆب
 یرەنێخـو ۆبـ یو زاناـت یكـریو م یریشنبۆر ەیرچاوەس یررردنەبەستەد

ــــەمەت ڵســــا كیە ەیمــــاو ەل ەختانەشــــبۆخ. رــــورد  ژداڕۆدوا یزگــــاەد ین
 ەر زەڕێــب ەیوێــئ ســ ەردەب ەتەخــراون نــر ەو ب ەاناــ د یبــێرت كەیەریـزنج
 یرــەیەژرۆو پ رانــداەدەوەن یناڵســا ەل ەشــوومانێپ یرــانڵەوە  ەیەرــراوێدر
ــ ــاێو در   ێ  ــ  وەب  ێــبەد نیەەخ ــار ەب ەر یەیوای  كیەال مــووە  یی اور

و  بێـرت  یباشـتر ەب  ەیـبك یرـورد ەیبخـانێرت یبچـور یكـێتەخزم  یبتوان
 .هانیو یرانەندوویز ەزمان یدراوێررگەو یمەر ەب  یرترۆز

 
 ماەمات الەم ماروق           

 ژڕۆدوا یيریروونارب یزگاەد یرەنێزرەدام                                     
 7102 یمەدوو ینیتشر ی 07                     
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 :ەب ەشەشكێپ
 

 وەموەس یماەمات الەم ات ىیوەشۆخ یباور.. رمەو راب ستاۆمام  یمەریە -
 یمومت یماەمات یخشانەپ رمىەو  اوس  ی اوژ -
رێزرنگ و زنو اىیرەز ىۆنیز ران ىەشۆرگەو  -
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 سةرنج

 

لةوكاتةةةو ك كةةة ةةوفةوةةةر و ةةى اةةةا ك وةةةىةاؤن، ؤ وكةةةةى ، لةةة كىتةةاو  
( ئاةاةاوةي  )وةد ك ثيَكجة   ثيَش ؤاوني ئةو دمية  و ىووداواةةك لة كتيَبةكةواا 

تى اى كةدد كةة لةةكات  ِةىةاةةةو ك لة ةةد  د   ةةؤاى وةةىةاؤويةكةك وىةاةةاا لةة          
ةةو و ، ئةي  يواةكا ةة و ِة ةتكا ة ةةوةةتةة     خىى ةآلت ةيكيك  و ىووةةىةوووا  ةةو

لقيَة  ِدةط  وةىضاو كاة   يَةووو كةة خى ةبةختاةة خةىوةةة يك ئيَبةةو ةةد و       
 .ثةواا د كات

د ةكةةةة ِةةةةوى تدو  و ( ةري و ىويةةةةكا )دوةةةاى  لةةةة تة ةةةةةيَة  دوةةةاىوةداودا  
 ةةى   ِداةبة اتدو  وا اة  ئةو  دؤظةة، ةةتاوبةةت ئةِةةى ئةةو ةري و ىوياةةة تةةة ا      

يواة  تاوبةت  ةةة  و ثةوة ةاويا   ةةيَت ةةة يوةاة  ِيةتي  كى ةلةةةو  لةة ةةةاى        
 .وياو  و كى ةآلوةتييةكاةاا

 

 .. خةوَكةىك  يَوا 

ئةوك ىاوت  ةيَت د  يَةة  اوىةآوا  و دؤوتا  داواك ةةوويك  ةري و ىويةةكا   
ئةةو ك وادِةاىو    ىلَ د كة  و خىويم ةة ئةىكيَة  ِدةطة  د ؤا  ةةةت تةةةيا لةةةى   

ةةةةةدو و خى ةوو ةة  لةةة ةاةةةاا، ةةةةلةةة لةةةةةى ئةةةو و كةةة د كدَوةةت ئةةةو          
ةري و ىوياةةةة و ت ةةلةطةةا ةةةك  يَةةوووو  وةةةودوا  ىلَ ةبيكدوَةةت ةةةة تاوبةةةت ةةةى     
ىووةةددةةو ك ؤواتدك دؤخ  وياوي  و يواة  ةاوخىك حيزةة   ةيةىي  ىيَةدا  و    

ك كةةة خةةىب ىؤلةيَةةة  ةةىضةةاوب تياواةةةاا  فبالةةةط ِةةةىب و ةةةة يَز كاة  ئةةةو وةةاآلةة
 ةةةةةو  و لةةة ةزوةةةةو  ئاِةةاداىك ؤؤى ةاةةةةت و  ةوةةةلةب،  ةةةب لةوةةةى ئاوةةت       

 . كةىدوتا  و  ةب لة ىيَداقيياا ةةِيت 
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 ن يواةي ثيَيبةىِاوةتيي8695 - 8661 ةىو  ا ةري و ىوية  ة ةىة ةطةكاةي واآلةي 
ِدةط  لة ئةؤ ةوةي واآلةة ةة يَةي  كةىدوتا  و خةةاتي ة يَين و خى اىدةةو ن ئةو

 .و  اى ؤاوي يوا  كة  ة ةون جيَطان وةىةةىؤوي و  اةاؤمي  خى ي

خالةيَة  دوةةك ثالةكةىب ةى ةةوويك  ئةب ةري و ىوياةة ىووةةددةةةو ك ضةريؤكة   
وةىكةوتةو كاة  ةةاىك ةاؤىِاة  خى ة كة  يةةاداىب واى ةتيةا ى و ىآ ةييةاةا ى    

وآلتةكةب و ئةو ثةوا ةوا  لةي ةةىجةوتة ةةةات كةة كىلةكةةدا     ة  ةى ةةو ك ةةآك 
 .و ثيةودىوَوك و ةةىةا ةك ىاوت و دىووت ؤا ك  وةىكةوتك   ة ةو ثدةؤي وةكة

لةةةب ةري و ىويةةةدا، ئةو ةةةا ك ؤ وةة  واى ةتيةةااا  ةةةولةم داو  ةةوةةةى ات و     
 يَكةاة  كةةو و   ىووداو كا  ةةوثةىةك ئة اةةت و ىاوتطىويةو  ةطيَدة ةةو  و لةة ةاو  

يوةةةكاةيياا دىومش   ة ييةويم ئةو وة كة  ةتا د كدوَت جةةخت لةة خةوةفةةتة    
 . جةا  و ةاو و ئةىوَكييةكا  ةةدوَتةو 

ئة ةك ةةىد وتتا  ةةىِ  وةكة   ةري و ىويةكامنة و ىةة د  .. خةوَكةىك ئاؤوز 
 .ةاق  ةيَت لة ئاوكا وةك  ةزوةاا ةةىِ  تدوي  ةةدوادا دوَت

اىب ئةب كتيَبة ةتةاةيَت ئةو  ةةةوتاةة ةةد وت ة يَكيَت كةة لةة ثيَكاوواةةاا     يةاد
 ..ةةوداو  

 

 فاروق مةال مستةفا               
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 لةبري ثيَشةكي
 

 ةاىوق   ةي   تةةا
 لة تيَةى ةىوَة   ىىة طيَدةك جةةطاو ى و  

 ةى وةى اوةداىوَة  ليَ اتةوك ةةوَخةاؤن خيَدخةاؤ
 
 

 
 حسَين عارف                                                                   

 
   ةاوياون و  اوىةوَيةتيم لةِةأل كات ةاىوقاا ئةِةىةوَتةو  ةى ث  لة ةية وةةد ،  
و ةة دىوَواوي ئةو  او وة ثةوة ةاوي  اوىةوَيةتيبا  لةوةةك  داةدةاةةي تيَكةكةةوتةو ،    

ةةاىوق   ةةي   ةتةةاك    . ةوو  و ئاِا ا  لةوةك  ةةو ةةىد واب لةوةك  و  ةزوك ة
وةةة ت  حاج   ةي ى وةلة  دوَفيَو ، كةوةاوةتييةك  وةةىكةوتةو  لةة يواةيةاا،      
وةىكةوتةوويةكة ي د ى جنا ي ليَة  او وي و ةة د داىويةتي و ت دوو ويفةتي 

دوو  و تاوبةتي كةواوةتيي خىن كة لةِةلةياةةاا ثةةىو ىد  ةةةو  و ةة ةةمنان كةد     
كةةةىت  وةكةةة    : ثيَطةويةةتةو ، كةةة  ةة   يَووو كةةةك ئةكةةةب ةةةة دوو كةىتةةةو    
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تيَةى ةىوَة   ىىة طيَدةك جةةطاو ى  لة ثيَكاوك ةة يَيتك  ضةووةاةةو ك  ةدؤظ   
لةيوة   دؤظةو ، داةيكةددة  خى   و ةةختياىك و ئاوةود و  ةى  ةى  دؤظيَةك  

ىئةضةةيَت، ةةةة وةك ةةاة  و ةةةةةط كةةة دوَتةةة يواةةةةو   ةةةتا ئةوكاتةةةك لةةة يوةةا  د 
لة كةىت  دوو  يةاا ةةة يوةدك و ؤاةةاو  و دو ةا  ةةة       . جياواؤوةدد  لة ةيَةاةياةاا

كى يةةة  جةةطاو ىاةةةةةك خةةةةدك خةةةىك، ئةةيَتةةةة وةةةةى اوةداىوَة  ليَ ةةةاتةوك 
 .ةةوَخةاؤن خيَدخةاؤ

لة كةةىت  وةكة ةاا، ئةةو تا  ةةىدووكبا  قةتةاةي  ةاو ةةاك و دواةاو ةةاوني و        
لَ قةتاةياة  ئةةااب لة وةكيَتي  قةتاةياة  وةى ةة حيزة   يةىياا، ئةضني ةةى  لةِة

ك ئةوةةةى تاجنةةىؤ، لةةوآ كى اىوَةك ةةةثيَ  ةريوةاو ىة كةةك       (ضةقآلو )وةودا  ةى 
خى ا  دائة ةؤىوَكني و، ةة دىوَواو  ئةو ىؤي   ةةب وةةوداةةاىو  و  ةةب حةةكبدةاة      

 . و و كى اىوَةني لةو ةاةةتةك ةة ئاواتيية
ئةةاا   ليوةةك ةةاآلك  ةة ةو    ئةو تا لة ةةغاا قةتاةي  ؤاةةىو  و،  ةىدووكبا 

 ة ةاك  )ىوَةخ تكةكاة  قةتاخباةةكاة  ةاو ةاك و دواةاو ةاك و ؤاةةةىك ةةغةااو    
ك ثةىلةة اةتاى و و ؤوةدك ثالةةااةاة  حةة ةةت  دواك ىووخةاة  وةةداب و       (ئةحلاةز

 . ةةى  ئةةاا   ليوةةوة لةِةلةباةاا
ئةةةو تا  ةة  لةةة كةةىليَج  ئةة ةةةىاة  ئيةتيةةاد و، ئةةةو ئةةةةاا يَة   ةكتةةةة      
وةىةاؤو  حيزةة و، دوَت و ئاِاداىب ئةكات كة خةىب و  اوىةوَةةا  لةة ئا اد ةا ةياا     

ئةِةةةىك ىووداةةة  ىاثةةةىةوكيَة  ضةةةكااىك، ةةةةةياؤك د وةةتطدت  ةةوةةةى      ةةةني، ةةةى  
 .د وةآلتاا لة ىيَدا 

ة  ةريوةاو ىة اةةةةو ،  ةةةىدووكبا  و ت دوو كةةادىك  ئةةةو تا ةةةة ىك لةوةك ةةةو 
 .دا ئةةيكيكةو (قياد ك  ةىكةؤك)ضايت، خى ا  لة ىوزك حيزة   يةى  

دا، لةة دؤلةة    8691ئةو تا دواك د وتثيَةددةةو ك  ىىة   ئةةوفةل لةة ئةاؤاىك    
ك و    و ت ئةةاا يَة  د وتةك ةةىةوَة ةةى( ب.  )ةالةةكاوةت  ئةو و ت وةىكدد وةك  

 . ةةىد وا ة وةكيَتي  ةةووةىا ، وةك  ئةةيكيكةو  و  اوىةوَيةتيية دوَدوكةكة ا 
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ك ئاؤاىك جةةؤائري و   6ئةو تا كاتيَك كة  ىىة   ئةوفةل ةة ىك ىوَةةوتكةكةك 
 ة ةةةت ئةةةةخةات، ئةةةةو و حيزةةكةةةةك و ضةةةةةا كةةةةو و يوةةةةةيَةي ، ةدةوةةةاىك   

ةةو  لةِةلةياا لة ضيا ئةةد ب، ةةةآلب    ىىةو ئةد  ،  كيش ةدةواىك  اةةىد وا ياا  ةة 
 . ةولةةكة وةىةاِدوَت

وةةاى ت ةة كةىت  دوو  يش،  ةى لةوةى تاو  ى ةطااةةو ك كةىت  وةكةة    
حيزةاوةةتي ةةةت   )ئةو كاتةن د وتبةىداىن حيزةاوةتي ئةةةيَت  . ثيَة  د ىئةكةووَت

اىن ، ئةةةو ىوَطةةان وةةةىكةوتةوويةن لةةةب ةةاى  ةةاا ِدتةةة ةةةةى كةةة ةةةة    (وياوةةةت
لة ييياةاا ةة ليَزاةي و ةة د  ةةةان و ةةة  ةاى ؤاوي و ؤود كةي     . ئاةةوىوةاىن ةةو

ةة وةىوَك و كةىد وتةةي ةة ى جني  اةي خةىن ةةة وةةىوَةي تةد، ثفةة ةةة ثفةة        خىن 
ئةةو  .  ةوىاؤ ئةةدةوَت و ئةِاتة ئةو لةتةةن  يَز و تةاةاوةن كة لةة ةةاى كةةدا  ةوةةتي   

. و، لةة قاوةةك تىكبةة و ةاةقةكاةةاا ةيخةةووَكيَت     ( كةاو )وا اةةكةك ةاكاتة ةةختيكة 
ئةو ئةخياتة قةةةلة  ثةدةؤي ك خز ةةتطةؤاىو  وةودةةخية   ةىدوَدةي ئةةوتىو ، كةة       
 .خةلةة   اى كةك ةةتاوبةت  و ِةل و وآلتةكةةك ةةِيةت  ثيَةو ةتيا  ثيَيةا   ةوةة     

ة كةة  ةةةطاو   منةوةةك ئةو ثدؤياةة . ثدةؤي كاةيش ةةةةى ضاو و   و لة حة اىدا ةني
ةة  ةةطاو ىوو لة ِة ةكدد  و ةداواةبةو  ئةكة ، ثةدؤي ك  دويةك ةةةخيَةكدد  و    
داةاة  قةواخباةةك ئىتى اتيةي  وةةىةدةوك   دويةك و وةةوداةطاك ِة ةتةِةؤاى و     

 ىةةاوف  ئاوياوةيَ َ و  ةاىك    : ئةِاتة وةط  ةاكاى كةك  ةاؤاىة و تةيىك جةا  و، تا 
ئة اةةة و ضةةةااةي  كةة  ةةب     . يَد وية منةوةةويةكةةك ثزوية  و ئةتيَفة ثيَكج ئةوت

 اى كةك و ت دواىد ك  اىوتاةي   ىدوَد  ثط ئةىةاؤوَكيَتةو  و  ةب  ةةىل كةاى ةةى    
ةةب ثيَيةة ئةةكدوَت   .  ةؤاىا  كةو ئةىة خ يَكيَت، كة  ةؤاىا  خيَزا  ةةخيَة ئةكة 

وةةةى اوةداى و ةفةةةيَني  ةةاىن وةةفيَباةي لةةة كةةات و وةةاتي خىوةةاا ةةةةو ةةةة خةةاو ةي   
 .ئاةةوىوكاويَةي و ت ةاىوقي  ةي   تةةا

ئةةةب، كةوةةا  و  . و كةةي  ةةةاىو  وةةةى اوةداىوَة  د وةةتةداو  و خيَدخةةةاؤ    
كى ةةةةةآلة  خةةةةةلةة   ةةةةةياى و كة ا ىا ةةةةةت و كى ةلةةةةةة و ىوَةخةةةةداو و يوةةةةةةة  
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لةة خيَزاةة   ةة يااة  حيزةةكةةك     . خيَدخةاؤ كاةيش لة وا اةةكةك ةيَبةو ةاكات
ةووةو  د وةت ثَيةةةكات كةة  ةوضةةوا  ةةى ئةةدةَوتةةو  و، ئيكجةا كةوةةكاى و         ثيَي

خز اة   ةياىك خىك و، ئيكجةا  اوىةوَةةاة  دووى و ةزوةة  و قةتاةييةة  ةةياى كاة       
ؤاةةى و كةواة  ةةةدوةو و ةةةاوةياوك داخةةاؤاة  واى ةةت  و، دواجةاى كةوةةكاىك       

وةةو وةةةك  د ولةة ةةةةااة   ةةة يااة  ثيَيةةبةىِة ةةِيةةت ، كةةة ئةةةو تا لةةة كىةة 
خَيدخةةةاؤك كةىدوةةتاةاا كةةة ةةةى كىكددةةةةو ك ثيتةةات ةىوةةا  وةةاؤكداو  و لةةة         
تةلةةزوىةةو  ثيياةا د ىَوت، ئةةةيكني وةةكيَك ئةةلةَيت ثةةجنا  فيةى  لةة  كةةو  و        

لةة  كةةو    : ئةوو  وةد  فيى  و وةكيَةي تد ثيَكج ةد  فيى ، ةةآلب ئةو تا ئةةلةيَت 
 .يَيةة ة فياى دوكاى ث( 3)

ةةلةط ةاىوق   ةي   ةتةةا ضةةةا  تيَةى ةةىوَة   ىىة ةطيَدة و جةةةطاو ى ةةةو،       
 يَكا و وةى اوةداىوَة  ليَ اتةوك ةةوَخةاؤك خيَدخةاؤ ،  دؤظيَةي وةغي تةةيعةتي 

. ثيَ ةةواةةو   ئةوتىوة كة وا اةةكةن ئةخاتة خز ةةتي خةىن و خةلةةةةو ، ةةةت ةةة     
لةة ثةةجناكا  و   . ي  ةةة حالةةةتيَة   او ةيَة  ةةا ب    ةةب ةىةةوة ةو  ئة ةووَت ئا ا

 ةوةةتةكاة  وةةةد ك ىاةةةةىدوودا، وةةةى اوةداىوَة  ةدة ة ةةاو  ةةوةةةةو  ئةةةةاا    
حيزة   يةىي  ةدة ة ا و، د ؤِاكةاة  ىاِةواةةا  ةةة  فيىةةةى  وةةوى كة ةاووةا        

  ؟ئاوا ئة يَت ئيَبةو ةاىو  ةة  فيىةيَد  وةوى كةك كةىدوتا  ةاوةبةو. ئةةدد
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 و كرد دياري ذياندا لة ثريؤزةكاني ئاماجنة كة مرؤظيَك ذياننامةي
 كةوت شويَنيان انةشوسةركةوتو

 

 
 ماجيد عةالوي ئةندازيارفاروق مةال مستةفا،        

   
  اجيا ىةيوك: ةري و ىويةت لة ةةوويك          

 

 و ثةجنةةة جةةط كةةة ةةةةةب وياوةةي يتيَةى ةةةىوَة و ت ةةةاىو  ةاوةةي ةا ةةةووَت
.  يَيةت  ةةجط وآلتةكةن و حيزةةكةن ىوَباؤن لةوةى  ةىاةةمتةةان ىاةةىدوووةكي

 ِةويةةتة وةةةىكةوتكاا لةةة كةةة ةةةةةب ةاوةةي ةزة ةةباةيَك و ت ةامشةةةووَت  ةةةىو  ا
 ؤؤى  ةوةةلةوةكة  ئة ةة  ضةةةةة  ةةِةويةت،  ثطوةا   دوةة خةلةةي لةتةةوةت كى ةلةة
 ةكةىة تيياةةة   ىكةاى   ئةةو  ةةى  ئا اي  خى ة ثيَم ةةآلب واةة،ةيكة ةزوك و دووى كةو
 كةة  وةةاو كاةي  ليَةااةةةو   لةة  دووى دىووةت كةدد   وةةىكةوتكاةةوا   ئةةب  كةة  ةةةب
 . ىكاى  ثةوة ةاويةكا  و ةةخت ئةلةيَ 
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 و ئا ةاةج  دوةاىوةددةي  لة ةائاواوي ةة د ن و تيَدةواةني لة ةدوتني  ىكاىاةةو ئةو
  ةىة  ةةكي  ئا ةاجنيَةي   ةةى  ئا ةاةج  لةة   ةةةوةتم . كةةوتين ةوَ لةوةى وةوىةةو 

 ئاوةةىكاةاا و ةةةواىد  ئالةىؤكةةاون ىوةةتيَةي لةةةةاو كةةة ةاوةةةةوة  ةوةةتة ئةةةو ةييةةة،
 و وياوةةةت لةةة و د كةةات دوةةاىن ةكةىة تييةكةةة ئاىةاوةةتة و ةاو ةاويةكةةة ئا اجنةةة

 ةضةةةددةي فة و وةة اتيجييةكة ئا اجنةةة دوةةاىوةددةي د ِةتدوَةةت ثةةطن ةري ةةاوةةاا
 .. ةةدو يَكاةي ةى تةكتيةييةكا  ةواىد   ة ةو

 ةاؤىِاةيةةاا دةيةةان لةةة و وياوةةييةكاةياا ضةةايكيية لةةة ةةةاىو  ةة د وةةةن ئةةةب
 .د  يَكبةو  منةوةة ةة ئي تطةوةت ضةةا ليَد دا. ةةو  ةةىجةوتة

 ئي تطةكا 
 :ئي تطة

 ئيةةها يم) لةِةةةأل ةةةةو 8669 وةةالةي وةةةى تاكاةي لةِةلةيةةاا دوةةااىب وةكةةة ني
 قةى ووَفةةوةةت  لةة  ةيَجطةة  كةة  يووىوَةةاا  لة ىا يبات ةةخى خاةةن لة ةدا اا( ىةيون
 ئةةو ن  ثاو داةييتبةو قةى ووَفةةكة لةوةى ضةاى يقي ئةو. ةةةةو تيَاا تدن  ي ي

 ضةةةةا لةوةةةى ئيها يبةةاا لةِةةةأل ِفتةِةةىكدد  ثةةاو. ةىكداةةةةو ةة ةةتةىِةىويةكي
 قىةاغةة  لةةو  ةةاون   فبالةيَةةاةي  و حيةز   دةِدتةةن ِ دؤخي ةة تاوبةت  ةوةلةوةكي
 لةةةةىد ب  كةدد   ةوةتم  كةة  ئةةو ةةو  ةةاىو   لةة  تيَطةويةتكم  وةكةة ني   ةوتياى دا
 و ؤؤى  خةىن  ةةة   تباةةن ةدةواى ، خاو ةي و  ةوة كدد و  ةة ةدةوان كة كةويَةااب

 ةةط  د كةات  دواىن ئا اجنةكة ىووةي ةة د كات، دىووت  تباةة لةةةىا بةى كة ياا
 .ةبيَت ةةقم ووَكةكةدا وىد كاىن لة ئةو ن

 :ئي تطة
 كى ةةلةيَك  كىةةوةةو وةكي ضةةا والةاا  ة ا  لة و كةب  او وةكي ةة ئةو  دوان
 ثيَةي  كى ةلةةوةة  ئةةو  دواتةد  كةة  كةىكدد و   ثيَةةةو   ةاىوقيةا   و    حيز  كادودن
 د ىةةاى ن  و ةةة  ِةةىب   يةتة دة كا   و ِفتةِةى (. الةادى ةدوق) كادود تيبي ِةتدا

 ئاىةاوةتة  لةة  حيةز   ىؤِةاىكددةي  ضةىةيَ   و  فبالةيَةةا   و حيةز   ةةاوخىن  قةوداةي
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 ثيَةو ةةتييةكاةي و ضةةةكااىن خةةةةاتي لةةةخىِدتين و ثاكتاوخةاؤ كةةة ىاوةة ة و 
 وةكة ي ق ةكةىن. حيزةاا وياوةتي لة خةةاتة ئةو ثيَطةن و ةىن خىئا اد كدد 

 كى ةلةة، ئةب وةىكدد ن( ىةيون ئيها يم) وةة ةةجم  اوىةآ كىةةوةةو وةت  ة ةو
 و ىووةةددةةةةو  لةةة ةةةةو، ؤ كةةي ئةمحةةةد خاليةةا  ةةة يا ئةةةو دوان ىاوةةتةوخى
 ةةاوخىن  ثةوة ةاوية و  زىويةكةن وةى اوة و خىن كةواوةتي ةة ىن كى يَكتااةاا

 - حيزةةةو   وةىد  ةن ئةو ةاكىكييةكاةي جياجياكاةي يوةةة ةة د ى كييةكاةي و
 د دا  ةةولةي ( ئةخلةةوة   ئةة ني ) صةاد    اوىةآ د كداوةو ، ِفتةِىو ِاند ى كة

 لةة  و وةة (ضةةكااىن  كةاىن  كةة  ثيَيةةن  ةةةو ) ضةةكااىن  كةاىن  ةى ىاةةيَييَت تيبةكة
 وي ةتبة  ةكاغةةكاةي  د ى و ن د خياتةة  كةة  وياوةييةكاةي  ضةاىضةيَة   د ى و ن

 كةة  خةىن  ةى ة  كةة  د كةدد  ئةةو ن  ِدمياةةةن . ضةايكيبا   و حيزمبةا    زىويةكةن
 ةةةو  ئةوةتى  ةطدوَتةة  كاى  ئةو ى  ان وةىكدداوةتي ثداكتيةييةو  و تيىىن لةىةوون
 ةةةو   ثةةىو ىد   تياواا خىن كة( ؤؤةطاو كا )  ىىة كاةة يوكطةن  اى ؤان ثيَيةن

 ىوةةةاكددةي لةةةىةآن ئةةةوةةو ةةةة يَزن و آل ةةا ى و ن وةكةةة ني ةةةاىو   ةةاوىةآ.. 
 ىوَطدوَةي كة( ثيز  خةلة) ةة د  ةة اةا ن(ئة ني) و..  وةىكيَيةكاةييةو  ةريؤكة

 حي ةةاةي لةوةةةى. ةةةةو ةكةىة تييةكةةة ئا اجنةةة ثاةةةةةان ةةةاىو . ةةةةو  ةةةةةاوةاة 
 داةةدةا   و ىووةةىةووةةوةةو  ويببةلي ةةىةاوت  و  ةةد ةةو، تةكتيك ةةقبي و اتيج

 .ةة في تييةكةك وةىكيَية  يَفةة و خةوة  ئة ني لةِةأل ةةو
 :ئي تطة
 ئةةةو و ةةوة   ئيَداةةاا   ةان  لةِةةأل  وةةداب  كةة  جةةؤائري  ىوَةةةوتكةكةةن  ثةاو 

 قيةاد ك   ةوةااةيي  ةةىثدوةياىن  كةة  ةةوثيَيةن ةاىو   ات، ةةدواواا كة  ةى وةن
كةة   ةةةات  ىاؤن  ةىىةو  وةةىكدداوةتي  دا  ةةولةي  ئةوثةىةن لةوكاتةدا ةةو  ةىكةؤن

  ةةاات ةةة  ةىىةو لةة ىوَةي      دىوَةو  و ىاةطدوَةت  خةىن  وةى كييةكةن ئا اجنة لةوةى
ثيت ةةوة  ةةة تةاةةا ةاوخىويةةكا  ةةيَ ئةةو ن ِةد و لةوةةى  ىكةاىن د ى كةي           

كاتيَةيش لة  ةولةةكةواا  ة ة   يَكةا، ئا اجنةة ىوو  و  ئا ةةداكة لةةين      . ةةات
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ةاىو  تةة ا ىؤِاىكددةي ئةو  تاةة ةةو كة د تةاةدوَت ىؤِةاى ةةةدوَ  و ئة اةةتةكةة    
ةواون ةةىثدوياىوَتييةكة ةطدوَتة ئةوتى لة ةدن  ة ةو  اوىوَةةاةي لةة   ةثاىوَزىوَت و ت

ِىىة ثاةةكةدا ئة ةو ةة وةود و ىِدت  لةو ةاىودؤخةةن كةة  ةاتبةو  ثيَيةةو  و     
لة ةةةدا . ةةوا  يَيةةت د ؤِةةا ئة كييةةةكا  ؤؤى ؤوةةاد ىة ون ةةةةة  لةةة تةةاوتيوويةةاا

ةن ثاىاوت، ةىوة دوي   ثةيَش  ةاىو  لة ئاوت ضاو ىةواةييةكاةاا ةةو و  ئة اةةتةك
 . دؤوت ىوَزن د ِدت

 : ئي تطة
ةاىودؤخي يواةي ىؤياةةن ئاواوي لة ةاو ىةاو  حةةتاكاةةاا ةةىجةوةتةةةوةيَة    
دوةةةةن ىؤحيةةةتي دوةةاىوةددةي ئا ةةاةج و وةةةوى ةةةةو  لةوةةةى ةةةةدو يَكاةي ئةةةو       

يتييةكةن ئا اجنةن ئا ةدا كدد ئةجماى  لةوةى ئاو  كةوي و دووى لة  ةىاقة ِ
دا كةة  8696ئةو  ةةو    و  اوىةوَم ةةئاد ئةلةة ري لة د وىوةةىن وةالةي  . وياوةت

لةة  ةةىةوَةي وةةختااوة    ( ةاىوقي ىا ةق )وةىداةي وفيَباةيا  كدد، ةاىوقبا  ةيين 
ةى ةةد وت يَكاةي ئةو ئاةد تةن كةة خى ة  د ووَةت، وةةى ىةان  ةة ةو كىوة  و       

ا لةة كاتيَةةاا كةة ئةةو تةِةةى  و ىوَطدواةةة       ئةِةةى كا  وةةىكةوتين ةةد وةت  يَكة    
 ة ةو كةويَةي دوةةوا  واىد د كدد و  ئةِةى و كة ةاىو  وةوى ةةةةاوة لةوةى 

 . خةةات و كىلةكةدا  ةى ةةدو يَكاةي ئا اجنة دواىوةداو كة
 : ئي تطة

ةاىو  لة يواةي ىؤياةة و كاىن ثييةوياا دىوَو ن داو  ةةة  ةة ا  ىؤحييةةت كةة     
ةةاىو  ئةةو   . لة ىوو  و ئا ةةداوي ئا اجنةة وةةى كييةكة و ةةدواداضةةوةي    ةدوتيية 

ئا اجنة ئاةةوىوية ِةوىاةةن د ةيين كة ئيَبة ةة اةةا ةيين و  ةةى ئةةو ثيَةااِدن ىلَ     
كةةددو  و قةةاىةةةتي ثيَ يَكةةاو  كةةة ة ةةيكة كيَهةكيَةةي و ىِةةدتين  ىلةةةةتي وةةةكيَك لةةة 

آلةي  ة ةةتاكاةاا ةةةة  ةةيَة وةكي  وةةةىةدةوكطاكةن  دويةةك كةةة لةةة ةاو ىةاوةة  وةةا  
وكةوىداى ئا ةدا كدا و د وت و ثيَة ةا كاةي ىيوَم لة ىوَطةن كةواةي ةزوةةي ئةةو   
ىيوَبة  ة ةووا   ا يية و  جطة لةو ن وفيَباةي كةة دووى ةةةو لةة  ةةةوةتةكاةي     
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ةاىو   يَكا  دووىةني ةةو كة ةة د وة  ةةتالةةةو  داةةوةتاةي كةدد لةِةةلَ      . ئةوا 
ي ةةىثدوةةي ةةةاو حةة ةةةت ةةةى ئةةةو ن  ةةة ةو  ىلةةتةةةكاةي ثيَةةةةو  و كةةة   يوةةةة

ثاكيَجيَك د وت ةةةووَت و ئةِةى ة اتاوةتةدن د وتةةوتيَةي ؤؤى ِةوى  د ةةو ةة 
ئةو ن ةاىوقي د جةآلةا لةب  ةوةلةوةدا ةةىضاو ىووةي ئةةوةةو  ..  ة ةو ثيَة ىوَك

ةةةيين و  تباةةةةن  ةةةةةو ةةةة كةةة ئاوةةىكاةي ئةةةو ئا اجنةةة ئاةةوىويةةة ِةوى وةةةن د 
 ةو  ىاوتطىن خىن و ةةو ن كة د تةاةيَت وةىكةوتةواةة  ا ةلةة ةةةات لةِةةلَ   
. وىد كاىويةكاةي دواتددا وةةاى ت ةةة داةيكةددةةي ثةاى ن ثيَةو ةت ةةى ثدةؤي كةة      

ىاوتطىواةة ق ة ةةةب د ةيَت ةفةيَم ئيَبة  اوىةنَ و  اوةة ي ئةةو  ي ةبا   تباةةة و    
ةةاىو   ىكةاىن ةزووَكةةىن ثةدؤي ن     . وةة ةاو وةىكيَيي وا ةا  ةةةةةو  جةىئةتي ضة

وةةىةدةوكطان ةاؤوةا  ةةةةو لةة وةةةى تاوةو   ةةتا كىتةةاوي ثدؤي كةة كةةة ةةة  ةةة ةو       
 اةبة ةاةي ئة ةةو   . ثيَة ىوَك وةىكةوتةوتدو  و ةا  و  ثدؤي ن لةو جىى  ةةةو 

ةو ثدةؤي وةة كةة   ةاىو  د وةتيةدد ةةة داىة ةتين ثالةةي ثَيةو ةت ةةى ةداواةةدةةي ئة        
ئة اةةةو  ةة ةووا    . ثا  اتةكاةي وةىكيَيييةكةن وةداب لة كة وةت و وةتاةان  

لة ةاىودؤخيَةاا ةةو  كة د وتطا ئة كييةكا  ىؤياةة ةة ةا دوك و   ةيَةاؤ دوا ةا    
 .د كةوت  و د واة واةاو 

 : ئي تطة
ةةةاىو  لةةةو كة اوةتييةةة د ِبةةةةة ةةةةو كةةة يوةةاةي خةةىك خ ةةتة خةةداث و         

تدوييةو  كاتيَك كة لةة كةىىة و  ِةوى كةةدا وةفَيباةي ةةةجط ةة َييةت لةة دي          ة
 يَد ةكةن  يَز   اىةةو كاة  ىيوَم كةة كددواةةة وةةى ثاىوَزِةا ىاثةةىةوة كاةي دين      

ةاىو  ةةىِةن  ة ةو  ةتدوةييةكاةي ِةدت   . وةداب ثاو ئةو ن لة كة وت د ىكدا
لةوةى د و  ىيفدوتيَةاا ةةو، ئة ةةو   لةكاتيَةاا كة يوا  و  الةةكةن و كة د لةيَ 

لة ثيَكاو ثاىاوتين داىاوية  اوةة ةكاةي وةىةدةوكطاكة كة ئةو  تباةةثيَةداو ةةو و  
لةةة  ةةةوَكيَةي ئة يكةةاا كةةةل و ثةلةةةكاةي  ةةاىد و  و دووىا و دووى ضةةاودوَدن ىلَ     

 .د كدد  و د وثاىاو   ةتا  ةتدوييةكا  لة ئاىادا ةة ا 
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 : ئي تطة
وةةة وةىجنداكيَيةةةكاةي ةةةاىو  ؤوو  ةوةةتةدد  ةةةةو ةةةة    بينىى ك لةةة دووىوةةةكيَ

ي ثةوة ةاويةكا  لة كاتيَةاا كة ئةةو لةة ىوون   وئاوىكاةي ئاةةوىوية تاؤ كة، ئاةةوى
ئةةةكادميي و ئةةةؤ ةوةي ضةةايكيية ئاةةوىويةةةكاةي ثيَيةةةووةو  ؤؤى دووى ةةةةو لةةةب    

ىةاوة  ةةو د كاةةةو  وةةكيَك    ةةآلب ةةو  ةوتة ةفيبةتةن خىن تةاةي لةة ةاو  . ةةاى 
ةبيكيَةت،   -كةةىتي ثةوة ةةاوةدد     -لة ثيَة يَكةى كاةي ئةاةةوىن تةاؤ ن دتيتةالةي    

ئة ة لة كاتيَةةاا كةة ىَيةدا  ةةةقبي ئاةفىقةوةةكي كة ةكا  ةةةو ةةةو و   ةي   ةتيَك           
ةةاىو   ةة ةو  ةةةولَ و   ! ةةوا ةةوةتةو  ةةة  ىىة ة  ثةوة ةةةان كةدد  لةة جي اةةةاا     

ددن و داةةوةتاةييةكي خةىن تةةىخا  كةدد ةةى ئةةب ةةةاى  و ةكةةوةةكي         تةاةاوةكي  ا
كةة ةتةاةيَةت    -كة  ةىضةةا  لة كاتي خىواا ؤؤى ِةوى  ةةةةةو   -وىدن دىووت كدد 

ةبيَتة ِةدةط و   او ةتةكاةي كيَهةكيَةةدد  كاتَيةك كةة ىَيةدا  د وة  كةدد ةةةو ن          
دا و وةةىكةوت   1113وةالةي   ة يَتة ةاو ئةاةةوىن دتيتالةةةو  ثةاو كةةوتين ىيوَةم لةة      

ةاىو  ةةةب تيَدةواةيكةة  ةحالةةةو  ضةةو   ةةىة       . لةثاو وةىكةوت  ةةد وت ة يَكيَت
 ةحالةةكةو  ةى ةةد وت يَكاةي  ىلةةتي كاىكدد  ةى ئاوياويَ  كة ةدخةكةن ِةويةتة  

و  لةةةةب ةةةةةاى دا .  فيةةةاى دؤيى واتةةةة دوو  يَكةةةا ك ةدخةةةة خة فةيَكداو كةةةةن 85151
ةةةو  ةة ةو ئةؤ ةوةةة    ( ئىىاوةةىب )ةي ئةاةةوىن و داىاوةي و ت كى ثاةيةان    ؤ ةةيحيَ

ةةاىو  لةوكاتةةدا   . ةاوضةوي و جي اةييةةو  ةةةوتةاةي ةةةىد واب ةيَةت لةة كيَهةكيَةةةدا      
ةة يَةي ة ةوكي ئةو ثاى وة ي ةةةةو، ةةآلب ةةضاون خىن ئاوىكاةي ضةايكييةكةن  

لةةتةكةة ئةي   ةي  ِريوِدةتيَةةي وان     د ةيين و د وزاةي كة ثةاو ةةد وةت يَكاةي  ى  
ةاوةتة ىآ كة ةى داةيكةددةي ثاى  ةةتةاةيَت ؤاأل ةبيَت ةةوةىواا، ضةةةة و كة د لةةيَ   

 .و  كددويي(.. ئةو ن  دويةي  ةةيَت خةلةك  يَفةةن ةة قةىؤ د داتيَ)
ئةب  ة ةو ةة د وة  او ا  ةةةو لةِةةلَ كى ةلةةة خةوةفةةت و تاوبةمتةةاويةةك       

ىوةةاا كةةة كاىوَةيةةا  كةةدد ئةةةب وةةةىكةوتكة ةةةةى و كةةا فةبةو  ة ةةيَت و ةةةة      ِةو ة
ئاىةاوةةتةوةكي ةكيادةةةةى ىوَبةةةات و كةةاى ةةاتةةة وةةةى ىوَةةدة ون يوةةا  ةةةة ىاةةةددوو و    
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وةةاى ت ةة ىاةددوو، ةةاىو  وةةوى ةةةو لةوةةى ئةةو ن كةة لةةكاتي        .. ئاوكا وةو 
ةةكا  و خيَزاةةةكاةيا  ةيَةت و    ةلةةيا  و وةىكةوتكياا ئاِان لة  اوىةنَ دووى و ةزو

وةىوةختاةة  ةولةيااو  يواةيةا  داةةني ةةةات و ت ةة ةيَك لةة خَيزاةةة ِةوى كةةن        
وةةاى ت ةة ئاوكةا و ةةاىو  ثيَةااِدن    . خىن و و ت ئة ةكيَك ةى قةىةاةييةكاةيا 

كةةددوو  لةوةةةى ئةةةو ن وةةةىكةوتكة ئاةةوىويةكةةةن خةةىن ئاىةاوةةتة ةةةةات ةةةى        
ئة ةةةةو لةةةىوَي كى ةلةةةةة  .  ةةةاى كةن و ةييةةتيباةةكةن دىووةةتةددةي ئةةاةةوىن   

ثدةؤي وةكي ِةوى ن ةةى ة  يَكةو  كة تيَةةدةان ةةةاى  ثييةوةاؤن و ئةةةااؤواىك و     
ثةةةىو ىد وي و كى ةآلوةتييةةةكا  و ةةاى كةةاةي وؤ  و  اتةضةةىوا  ِدتةو تةةةو  و   

ةاويةةكاةي  ةاىوقيا  كددوو  ةة منةوةةن ةزة ةباةيَةي داةةةةدةاو لةة ئةاؤاى و ةةىي و     
وآلتةكةن، ةة ثيَ ةواةةن  ةةىا ي ؤؤىوكةةن ؤؤىن ثةاى  داى كةا  لةة كىكددةةةو  و       

 . كةلةةكة كددةي ثاى  و وةى اوة ِةؤاىوةددةياا لة وآلتا  و ةاةةة ةياةييةكاةاا
ةة  يةان وةةىكةوتين ؤوةاتد لةة ىَوباؤ كةاةي ةكيادةةا  و ضةوةثاةاةي ةةاوت لةة         

ةىوَةي وياوةةةي لةةةة وةةةةىد  ي يووَتيةةةاا و    يَةةةووون وآلتةكةتةةةاا و ت تيَةى ةةة  
وةآلووَك لةة ةةدا و ةةداد ى و     ... ةكياتكةىوَةي دى و ةاو  لةوةةىد  ي ثيَطةويةتكتاا   

 . اوىةوَي خةةات
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 ديار عةبدولقادر ئةمحةد كتؤرد

 
ةاواةاةي كات ةاىو  و ت وةى اوةداىوَك  ةةب  ةلةةوةة و  ةةب ةاحةقييةة ةةىا بةةى      

كاى كةددوو  ةةةت وةةى اوةن     ئةو لة وفد و  و ةة قةىؤ د و  ةة. ةةب كةواوةتيية
وةى اوةو قةت ين ئةةب ئا ةاةج ةةةةةو     . كددةيَتط يَكاةي ثةى ةةجيَباةيَت و و ةةى 

و  ةةلةةة و ت ثيَيةةوتكخةاؤوَك ةة ةةةىد وا ي لةة  ةةولةي ئةةو داةةو  كةة ةةري و كةاى       
و ت ةريوةةةاو ىةوش قةةةت لةِةةةلَ    . داقةةةو  يَكيَتةةة كةىدوةةتا  و ىيَ   ؤي ن ةةةةنَ ة ثةةدة 

ك  ةىضةةي لةةة ثيَكةةاون   ئةةةو و ت ثداِباتي ةةتيَ . ةةةةةةو  و ةا ةةبيَت  ادنوةةةى اوةداى
ا ةةةةو  و خةةةةاتي ةةةى  اي كى ةةةلةطا و تاكةةاا ةيَةةت لةِةلةيةة يثيَيةةةةوت  و خى ةةطةؤ ىاة

ةا  و  ةاواةا  ةى كات ةاىو  ةةةىةان  ة  كةة ةةداخةةو  لةة ؤ ةاةي كةىدوةاا        . كددوو 
واتةةة ئةةةو  ،Game Changerةلةيَ  ئةةضةة ةيَك ةييةةة ةةةةو  اةاوةةة، ةةةة ئيكطفيةةزن ثيَةةي  

كات و دواتةةد  ةةة ةو واوةةاكا  و ةكةةة اكاةي واىويةكةةة  ئةةةواىويةةةت كةوةةةن ةة ةةااىن 
ئةةو   .كات ةة  ةةةو  ثيَيخ تين واىويةكةئةِىىةوَت و واوا و ةكة ان ةةنَ دىووت ئة
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كةاىن   اتة ةةاو  . وةتي و لة ةزة يياا  ةى وان كددوو آلي كى ةيلة وياوةت و ضايك
ن د واجةين  ى  جزةةوتدو   ة د واجكةو ، دواتةد لةة وةفيَباةي وةكةة ني و وةةىكةوت     

 اتة ةاو ثةوة ةةان و تةلةةىةاتةةو  ةةة جاةتاوةةكي     . دا وةى ئاو  ىيَدىووتةدد لة
VSAT           و  لة يَوةدؤ  يين ةيكاكةةن ىةةلي ةة ةلةيةاا و دواتةد ةةى وةكةة ني جةاى لةة 

دواتةةةد ضةةةةو  ةةةةاو . داقةةةاا ِةةةةوى تدو  كى ثاةيةةةان  ىةةةةاوفي دا ةؤىاةةةةا يَةةةووون ىيَ
 1كاىِةةةن ضةةيبةةتىن تاوةةفةةجةن وةةةىلةةةنَ دىووةةتةدد و  و      ثييةوةةاؤويةو  و

داق  ئيَ تا و ضةةةا  ا    و  كاىِةكاةي ىيَن ضيبةةتىن دا ةؤىاةا كة لة ةاكاىِةن تد
د وة  داوةة ئةتيَة     . ي لةة ةةةاى  جياواؤ كةا  دا ةؤىاةةاوو     وكاىِةن تدن ثييةوةاؤ 

وفيَباةي و ةاون  تةدد لة  اىنداقي دىوودىووتةدد ، جةاة و  و ةةىؤتدو  ئةتيَفي ىيَ
لةة ةةةاىن   . ةا  ةاىن جةةا ، كةة  ةلةبةةت ئةةو  ةاى  جةاةةة ين ئةةو  ةةى وةفيَباةيية          

ي ثزويةياا ِةةوى تدو  و ثيَيةةةوتةوتدو  ةةخى ةخاةةن دىووةتةددوو      وخز ةتطةؤاى
داقاا و ئيَ تاو خةىوةي دا ةؤىاةاةي ؤاةةىوةكي ثزويةيية كة  ة ةو ةةاى كةاةي  لة ىيَ

ؤياةةةة وةةةى اوةداىن ئةةةب ثدة ئةِةةةى ةةةة لةةىجيةي . ةِدوَتةةة خةةىئدكددةةةي ثزويةةةي ةيَ
دا  ئةب  ةةطيَكني  ةىِيز ةاِةوكة ئةو ئةجنا ةن كة د ةةا لة وفيَباةي واخةد ىيَب ةلة

لة  ةوَين تد ئةجناب ةاىاوة قاؤاجني ضةةا  ا جةاى   ئةِةى ، ضةةةةةاوةكاىاةة دامبةؤىا
وةةتي و  آلئةو وةى اوةداى ةيية ةةلةةة ثيَيةةواوةكي كى ة  ةىوة ةة ىان   . ةةوئةؤواتد 

 Businessئةةو لةة ةزة ةاا    ي يثيَيةةواوةت . وياوييةكي ثداِباتيية ةة ثفةةن وةكةةب  

Leadership  وةةةةىكةوتين . تةواوكةةةةىن ةةىةا ةوةةةةكي ثيَيةةةةةوتكخةاؤوية ين ئةةةةو
ؤ ى ىن  ى ثالةةكا ةؤاةيَت، تةةاةةت ئةِةئثالةةكاةي خىن لة  ة ةو  تيَك ةة ِةوى تد 

ةةةىد وا ي  ةولةيةااو  د وة       ةى ةىوة لة كاى كاةي خىواا ةة. ة ةبطةويَداىاوييي ث
وةد  ا ِةةج ةطدوَت و ةة منةوةة ةيَدوا  ةةات ضى  تةاةاكاةي خىوا  ثةةى  ثيَبةا     
و ضى  ةة ىؤحييةتي تيم كاى ةةة  ةةى ئةةو ن ةبكةة ىاةةةىن دواىةؤي  ةةى وةكةة لةة        

دات لة ةةاىن كاى كاةياا ئة ةىو  ا ئةو ِدةطيااةةن ئةو ةة ئاةد تي . ةةاىن خىواا
  .دا  ةةلةةة لةوةى ئاو  ةاوضةكةو كة ةةةيكدوَت ةةت لة ىيَئةة د ِبة  
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 ات ةةى  ئةة    لة  كالةييةو  كة  الةبا  لة  اى ةا  ةةو كات ةاىوقم ةاوةية  كةة   
كةوةةيَةي تةةةوىة  ليَةةي   ة ات ةةةى ي ةةا  ةةةة ئةةكةةة . و  ةةالةي  ةةا م وةةةىداةي ئيَبةةة

 ةةاوَك جاى ثيَم ةاخىو ةةو كة  ةاتةو  ةةى  الةبةا     . ةتدوابئتيَطةويتبةوب و ليَي 
ةةاوكم و  ةا م ؤؤىوةا  ىَوةز لَيةةةِدت و خى ةيا  ئةوو ةت و        ! ضةةةة ليَي ئةتدواب

(. ا ئةا ىؤا  الةِةةلَ ةاوكبة  )ةة ةاىوقي ئا ىؤاب ين ئيَبة ةاووةا  ئةةةدد     ة ةو كات
. ة ات ةى  الةبا  ين ةاوكم و  ا م جةي  ةةو و داةيي  وةاؤ ئةةكدا  ئةن ئةو  ةواة

ةةاوكم  . ةتِكات ةاىو  ؤؤىن حةؤ لة د ةطي ةةاوكم ئةةكدد و ةةاوكم ِةىىاةي ةةى ئةة      
 ةى حةةؤن لةة د ةطةي    (  ةي   تةةان ةاوكي كات ةاىو )ةت  ا ة   تةةاو طئةو

". ِيةا   ةةقا يَةم ةةى ةفةةيَ     ئاد ن قالةة "ةتةو  ِتي ثيَي ةو كة ةيكيةو ةاوكم ةةو 
ةت كاتي خىن كة ةاوكم لة والةي  ةوتةكا  لة ؤوكةاا  ةةةو  ةةة  ةىن     طوئةداوةم 

ب  ةةى  ةاتةو  و وةةىداةي    آل يةىييةتةو ، كات ةاىو  تةلةةة ةةةو  لةة ةةغةاا ةةة    
دواى  لة تةلةةاوةةتيش دا و ت دواتةد ؤاةةيم دوان    . ي  اددن داو يكددوو  و واى ةت

 . كاىن كددوو  د وا ي ؤاةةى

 و  كةةات ةةاىوقم لةة ةىةةةة    8611لةة دوان  اتكةةو  ا  ةةى وةةفيَباةي لةة وةالةي      
 و   8666ب لة كىتةاوي وةالةي   آلةة. ا   ةةاوَك جاى ئةةيينخيَزاةييةكاةاا و جةيةةك

كة جةلةتةن دَل لَيياا ؤؤى ةزوك ةةو ةةو  لَيةي ةةة حةةكبي ئةةو ن  ة  خةَوكةاكاىن        
 ةةن كات لة الةي ئةوا  ةةوب و لة يووى كةن خةىن  ةةو  ىوكىليَجي ثزويةي ةةوب ؤ

دا ِةةةوى ب كةةة  و  ةةة ىن كةةةىميي ةةة  1111لةةة وةةالةي . و ىؤي ةةة دواىويةةةو  ةةةةوب 
لةةو وةالةةو  ةةة    . كدد  كيش د وتم ةة كاى كدد ين كات ةةاىو  ئةلةِةلَ ئةو كاىن 

كاةي ىةةةةن وةةةةةى وؤ ةةةةىد وا ي و لةةة ةزوةةةةو  لةِةةةلَ كةةات ةةةاىو  ةةةةوب و لةةة 
 ةىضييةت لة دوةيةان ةةزة  ةيَةدن ةةةوب لةةو و  و ى طدتةةو  و       .  لةِةلةياا ةةوب

تة ةو قةت ةةض.  ي  كات ةة يواؤن ةة اوة . ي ئةو لةوةىب يواةي ِىىةوموكاىوطةى
و  كةويَةي وةكجاى ةةة يَز  ةةة جةوةتة   . ي ةةخى ي و كيَيةن تد و ويوَد كاىوطةى

يواؤ لةةودا  ةك ةبةةب ةةى خةةوَي ضيَيةت و ت        ئةِةى وةت خالةي. ةة كةواوةتييةو 
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ووَت ئةة ةةة ىاد وةةت وةفيَباةي خةىو     . لةيَت، خى ةوو تييةتي ةى وفيَباةيئةكةىد 
ئةِةى ةيَت و لة وةت  ةةتة ؤواتد لة د ى و ن وفيَباةي ةيَةت ةةةخىو ئةكةةووَت و    

 ! تا ةةوةتةو  وفيَباةي ضات ةاةيَتةو 

لةة يوةاةي خىوةاا    .  ةو  تيَك ِةوى تد ةةةو  ي ةاوكم لةوةى يوا  لة  ةوكاىوطةى
ب ةزوةك لةة كىضةي دواوةي و لةوةةى جيَطةةن       آل ة ةو  تيَك ئةو ةيَةدن كةددووب، ةةة   

ئاِةات لةة ةةاىو  و  ةالَ و  كةالةي ةيَةت و       "ةتي ِة  ةىط وةت و وييةتي ةى كددب و 
 ."دامية لة خز ةتيا ةة
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 تيَبينييةك
ااةةو يواةكا ةةن  ية ى، ةةةيَ ئاِاداىوي ئيَبةة، ةداد ىوَةك  ةولة  ضةةا والةيَك لة ةوةة

ئيَبةة كةى ةةاتةةةو  و ةةى ئةةةو  ةةةوةتةو ضةاوثيَةةوتين لةِةةةلَ  ةةةانَ  ةةاوىةنَ و       
،  ةةاوَك لةو  اوىةوَياةة ئيَ تا كىضة  دواويةا    كةوي خى ةوو تباةاا ئةجناب داةةو

و ت . طةة   اوةةتةةةو  ضةةاوثيَةةوتكةكا  ةةةة تى ةةاىك د ة  ، ةةةةآلب  ةةة ةو كةةددوو 
خى ةوو ت  و و ةاوةت ةى ئةوا  و ةى  اوىةوَياة  دوةةو لةب ةري و ىوياةةةدا ئةةو   

 .د قاةة ةآلوئةكة ةو 
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 لة روانطةي هةنديَك لة هاورِيَكانييةوة

 
 

 
 

 
 عيزةدين مستةفا رةسوأل. د

 
. ب كدد ةى وةكيَ  وةىظيَت ةاىو  لة والةي وةكة اا كة ضةو  ةةغاا    وةةةى •

ئةةو كاتةةو   .    وةت والَ لة ةةغاا لةِةلةي ةةوب لة  الةيَك يووىوَةبا  ةةكدنَ ِةدت 
 .لةونَ دا ةؤىا( ئري اد)ضةو  و ؤاى تي .  ةتا حةؤن لة ئييةدد  ةةو

 .ن  ةةاتي ةةى ييةكا  ىووواا، ئةو لة ضةاىن كىليَج ةةةو 1كاتط كةد تاكةن  •
 .و لةدواويياا ةة والةيَك لة كىليَج و ىِرياوةو  و تةواون كدد  اتةو  ةى كةىدوتا 

وةثاوي ئةو ن ئةكةةب كةة ؤوةاد    . ةةِي     ثةوة ةاويم لةِةلةياا ؤؤى ةاو ةةو  •
ؤؤىويي ثَي خةىو ةةةو  كةة  ة  ئييةم تَيةي ةةةةووَت و ةةىب         . لة ثيَةو ت ىوَزن ِدتةوب

 (.يَتةو  تا ةداوةكي تدب ةى ةيَكيَتةاوكم ةاة) ةوةلةوةكي كةىدن  ةوة ئةلةيَت . ةةات
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ئةِةى ةة كاىن ةةوويكةو  خةىوةبةواوة ئيَ ةتا ئةةةةو ةةة ةةووةةىوَةي ةةاو       •
ئيَ ةتاو ئةِةةى   . ضةةةة  او وةكيش لةة  ةةةاوَك ِىظةاىن ة يَكيةاا كةاىن كةددوو       

 .كاتي  ةةيَت ئةخةوَكيَتةو 

 ة  خةىب   ... ي دن ضةةةة ئةو لةؤ تي لة يوةاةي  كةالة  . لة  كالةياا ىةجةل ةةو •
ئةو كاتةك لة  ة ي وةى تاوي ةةو، ةةو ةةة ئةةةااب   . خ تة ةاو كاىن وياوييةو 

 .لةةاو وةكيَتيي قةتاةياةاا

ئةةو  ةاةي   . ةاوكم ؤؤى كةويَةي ةيةد كةداو  ةةةو، لةة  ةةي كىةةثةىوةتةكا  ةةةةةو       •
. لةةةاو  زِةوتةاا   لةةري ة ةاوكم كتيَبيَةي ليكيين دا ط. ئةداو  كة  ة ةو  ت خبةوَكيكةو 

 . ةى ئةو  ىكاى و ةةو كة ئيَبة ضةووكة ةاو ىوز كاةي حيزةي  يةىيي ىيَداقةو 
 
 
 

 
 شَيركؤ بَيكةس                                                              

 
 ةة ةو لةة وةةت تة ةةةاا ةةةوو       ... ةةةو  ( ةاىو )وةكيَك لةو  كاآلةةن  اوىةوَم  •

دوواةيَةبةةا  ةةةةةيَت ةةةة وةةالَ و ةةةة دوو وةةالَ جيةةاواؤوي تة ةةةمنا        ةِةةةى وةةةت 
 ةةةوةيَت، دوان تةواوةةوةي د وا ي قةتاخباةة  ة ةو وةكبا  ئةةِدت و تةا ةةاةطي    
ئَيةةةاى  خةةةىوةي وةةاىن و  ةىة  ةةةقي خى ةةا  ئةةةةةوو   ةةة ةومشا  ىةةةؤوي        

 .خةختةمتا  لةةةى ئةكدد

 ةةاةاةي  (  ةدو  )واىويةت  ةةةةو ةةى    .ةزوَةويةكةن ةاىو  لة ىاد ةةد ى ةةو •
 .وةى ويين، ةاىو  ئةو ةا ن ئةةدد و   كالةي  دوةفدؤ ي يت و ثةت ئةكدد
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 ةىكاتيَك مباةةو تاوة ةةاىو  ةيَةا ة  ةةةةو  ئةة اةطةت ئةضةني ين ةاوكةت        •
 . ةاتت ليَ ئةكةو ، ةاىو   ةى لة ةاوكي ئةتدوا و ةةو

ك ةدؤ ةةتةو  ةةةة دوو ىاةةةة، دواوةةي دوو جةوتةةة ثةةيَآلو   قةةاكةةةن ةةةة  كالةيَةة  •
دوو .  ةى ئةو كاتةو ةاىو  ئةقفةيَةي ةاؤىِاةي و ةاؤاىةن  ةةةةو . ةف ييي دا ةة   

 اووكيش كة تدؤؤن ثيَ ئةِةويت تدؤؤميا  ئةكدةن و لةوةى ويكييةت ئة اةفدؤ ت 
 . ةتا دوو قامشا  ئةةدؤ ت، خى ا  ويَ قامشا  ئةخةاىد ةةتاوبةتي   ... 

ة ى يثةىة وةةةكي كةةى  و ؤ ىدن ىؤيةا ةوةةةكي ثةةيَ ةةةةو، لةةة يثةىة كةةةدا  ئةةةة •
ثيَبةا   . ووَكةن ثياووَةي مسيَ َ ى  ي تيا ةةو  ةة ةو لة ةي ةةة ةييةةت ثيَ ةداةةو     

ِةةةت ئة ةةة كيَيةةة؟ ِةةةتي ئةةةو   ةةيَ   ةةةمحةد  ؤؤى ئاؤاوةةة،  ةةةؤاى ئيكطفيةةزن     
ةةاىو  ِةةتي   . و  ة ة ا  وةةى ا  ةةوةةى  يَز كةةدا  ةىىة كددةةةو      ! كة تةو 

 .جاىوَةيا  ةاوكم ةىن ةاو كددووو 

ةة دىوَواوي ئةو  او وة و لةو ضةةا والةةدا  ة ةو ىؤيوَةك لةِةةلَ ةةاىو  دا ةةى      •
ىةؤويةةكاةي ةةةى ا  ؤوو ؤوو ئةةدىةا  و ثةي      . واىن و  ةىة  ة  وةةكبا  ئةةِدت  

 ةة ضةةةا   لةة واد . ئةةةو ، ئةةب  ةوةدوةة ةةى داوةةم ؤؤى ةةةو، ةةى  ةالةي ةةاىوقيش        
ةى وةىي كدد  ئةضةو ة  الةي ةةاىو ، واةةزا  وةكةةجماىب ةةةو     ( ِةاوة)جاىوَةيش 

كة ةة ة   ةاوكي ةاىو ،  ةي   تةةاب دن، د وة  ةةة وةةى اا  يَكةا و ِةةتي      
و تةةييةكي ىاوت ةةو، غةل و غة ي ةةةةو، تىو خبةوَكة ةا و كةة  ةاوة  ةيَةةو 

 .ةاوكت د ىكةووت
 
 
 
 



 بةرطى يةكةم  - بيرةوةرييةكانم  ..........................................................................   16
   

 
 فوئاد قةرةداغي                                                                  

 
    ةةى ضةاوب   .. وةت والةي دواىوةداو ةيية كة ةفةيَم ةاىوقم لةو والةةدا ةاوية  •

كددوو تةو  ةةاىوقم ةاوةية ، ةةةحةكبي ئةةو ن كةة ئَيبةة و كةة ةكة الةةة تَيةةةلَ          
 .ةو وةةةوو  و تيَةةلةييةكةمشا  لة ةاثري اة

لةةونَ كىآلةةكةةن   . جاى جاى ئة ات  ةىين كاىوَزن داوةي ثا ةا لةة وةةىكاىوَز    •
ثةةتيَةبا  ىاوةةلَ ئةةكدد لةة     .  ا ي كات ةةاىو ،  ةةي ةةدةةدو ، ؤؤى تةوةك ةةةو     

. ةاو ىةاوةة  دوةاى كةةةدا ئة بةةةى و ئةوةةةةى ا  ثةةيَ ئةةةِدت و تىثتىثيَكبةةا  ئةةةكدد
 .ىثي ثةىةؤ واىميا  ئةكددةةىزنَ جاىوش تىمثا  ي ةةةةو ةة ت

ؤؤى ... وادِاىويم لةِةلَ ةاىوقاا ؤؤى ؤؤى ، ةةآلب  ة ةون وادِاىوي وياويية  •
جاى كة لة ِةآللةة و ضةى اةةو  ةةةة َيين ئة اتةةو  ةةى وةفَيباةي  ةةون وا  ةةةةو         

 . ةتا ةةواةي ثيَةةو  ق ة و ةاو و ىاووَو ا  كددوو 

ئيَةةة  ئا ةةاد  ةةة  ثيَةةةةو  ِىظاىوَةةك      دوان ىاثةةةىةو  ثيَةةي ِةةةتني ئةِةةةى    •
ئيبةاةياتي  ةادن ةةة كةات ةةاىو      .    و كة خىب ؤؤىب ثيَ خىو ةةو. د ىئةكةو 

 . ةلةةةوةوىةا،  ةى لةةةى ئةو و خىن خاو   ئيبتياؤن ِىظاى كة ةةو

ئيَبة دى ِاوةكي ثىآلويكبا  ةة ىوودا كداوةو  ةةتاوبةتي ئةةو وةةىد  ة وةةىد  ي     •
. دوةيةا  ةةةةو   ئةو  ةى وة كاىوطةىويةةكي ؤؤىن لةوةةى  .  وىظيَت ةةو ةى وي وةكيَ 

 . ةلةطةىةاوةو  ئيَبة و كة كى ةلةيَك  اىك ي ثيَبا  ةاخىو ةةو كة ئةب دوةياوة لةثدة

. ةةاتةاىو  ثياووَةي ةييتباةيية، ثياووَةة حةؤ ئةكات خز ةت ةة  اى كةن  •
 ة   . ىؤين ليَقةو اةاا  اوىةوَةاةي لةةةري ةاكةات  لة . ثياووَةة دلة ىؤ  ةةىا بةى  اوىةوَةاةي
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 .د و  ليَ ةةى ةةداوب.. خىب وةكيَةم لةواةةن كة لة ىؤيِاىوَةاا ثيَةو تم ثيَي ةةو 

لة وةىد  ي ةة ا ةتي و ةدويَتياا كةة  او وةةت كةىدوةتاةي ِدتةةو ، كةات       •
 .ةاىو  واى ةتي ؤؤى كةوي داو  و واى ةتييةكة ي ةةخيكااةة ةةو 

 
 

 
 حةمة رةشيد غةريب

 

ي ؤؤى كةن كة ؤوىةةن ئةةاا ة ةاآلكاةي لةخى . ةةوو  ةة دوو ةالةي جياواؤ و  •
ئيَبةوش لةِةلَ ئةو ةالةةةدا ةةةوو  و ؤوىةةةن    . ِدتبةو ةةوةة ةالةي قياد ن  ةىكةؤن

... كات ةاىوقي  ةي   تةةا لةوكاتةدا د وىوَةي ةاآلن  ةةةةو  . حيزمبا  لةِةلَ ةةو
 .ةاا ي وةىكدداوةتي ةةو،  كيش ئةةاا ي ليوةةن ةاوخىن وفيَباةي ةةوبئةو ئة

. حةةةؤن لةةة ِالةتةةة و ق ةةةن خةةىو و ةةكتةوةةة. ثيةةاووَةي ؤؤى ئةةاؤا و جةىوةةةة •
لةةكاتي كىةةوةةةو ن   . ويةدوَةي وةودن تيَااوة ةةى خةةلةك ىاكيَيةا  ةةةين خىوةاا     

ي ىوَةز و ئيةتريا يَةةي   خىوية . حيزةيياا كاتيَةبا  داةاةةو ةى ق ة خى ةكاةي ئةو
 .ةا ي  ةةةو لةةاو خةلةك و لةةاو حيزةيياا

كةو ةةؤاةَيت    ةةاو ئةةؤا  كةة ةةاىوقي  ةةي   ةتةةا خاةةو كةةن  ةالةي          •
 .ةاوكي ضةةا خىو ئةوو ت

ةةةاىوقي  ةةةي   ةةتةةا ئةةةو ن كةةة لةةة  ةؤ ةةة  و ةةةري و ةيةدوةةاا ةةةةةيَت        •
ضى  دوة   ةةتا  ... اىاةة كة    دوة ة  ةى ئةو كةىة ن ج. لةخىةاويبةو  و ِىىةاةة

 . (ةاوكيَفةكا )ئيَ تا  ةى و كة خىن واوة و ةةِىىةاو  و  ةى ثيَيبةىِةكةن ةاو دوَي 
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و خ  خىن كةة قالةة  ةَيت  ةاةةو ئةةب ئةضةةو ةةدواوةاا و ةةة وةةواى كةن           •
اب و ئةوهد ةاةي ةى ئةكدةن و ثاى ن ئةداوة و ج  و ثيَآلو و  ةتا ئةوييهد ةةى حةة   

   وَوكةةن ئةةوب دوةة  كةة لةِةةَل ؤوىةةةك  ةَيتةكاةاا        . ئةويي يَكاوةو  ةى ةاوةاؤاىة
 .ووَكةن ِدتةو 

 .ئةو ن    ةزا   اةطاةة ةة لي ت ةاون يوة كة واى ةتي خةلةك ئةدات •
 
 

  
 حمةمةد نوري تؤفيق

 

وي ئةةو جيةاواؤ  .  ةةاوَةجاى كات ةاىو  لةِةةلَ  كةاا ى ئة  جياواؤ ةا   ةةةةو      •
ىؤي ةةة ىؤيوةش  ةةتا ئةة ات     . ةريوىةاوة ا  ةةةةو   ىن دلةةيَيا  و جياةةوةةو  ا 

 .ثةوة ةاويبا  قةولَ ئةةةو و 

لةو وةاآلةةدا كةة ةةووةيكطةكة ا  لةة ةيكةان ىةةلي ةة ةةلةي ةةةو، خةةلةك ؤؤى           •
ةةةدةو  و خز ةةتي  يةاةةةكامنا     ( ضا)ثاى ن ئةو  ا  ةةةةو .. ىوون ئةكدد  ي ا 

ضةةةةةة ئيَبةةة وةكةةةب ةةووةةيكطة ةةةةوو  و خةةةلةةيَةي ؤؤىوةةش  اتةضةةىن     .ةةةةةو 
( ضةا )ئةةو  ةةدا ةةى    : "كات ةاىو  كة ئةو ن ةيين ىؤيوَك ةةة  ةين ِةةت   .. ئةكددو 
   لة ةودوا ضاو ييةكم ةةى داةةاو    : "ِةتي." و لةآل ةيباةة: " كيش ِةد" ةاكدة ؟

ن (ضةةا)تا  او وةةةكي ؤؤى  ةةة." ... ةةةاوت و كةةةىةوَة  و لةةة خز ةةةتي ئيَةةة دا ئةةةة  
ىؤياةةة ةةقةةد دوو   . ةةوويكطةن كةىدوتاةي ةةنَ لةوةى ِريةةاةي كةات ةةاىو  ةةةو    

ئةةو ن كةة   .. ةةى  يَةووو ةاوةي ئةكةةب    . ئةخةىاوةةو  ( ضةا )ضاخياةة لة ةةووةيكطة  
 .لةوةى ضاخياةةكة ةةو ثةوا كيَدن د ىةةةاخيا  ةةو
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اتيَةاا ئةو ق ةةوةن ئةةكدد   لةك."  ىةاو  ئة يَكبة ئةب  اى و "ئةو ئةوطةت  •
 ةى ىؤيوَةك وةةداب ئةاى ؤوون ةةدداوةة     . كة د ةاةةكاةي وةداب لة ةاةي  ةقا  ةةو 

 .ئة اتة وفيَباةي

و ؤؤىوَةك لةة   ( دواىةؤي)لةدوان ىاثةىةوكييةو  ةةو ةة خاو   ئيبتياؤن ِىظةاىن   •
 .ةاةةت و ةةوويين خىن تيَاا ئةةةووي

 .ةاؤىِا  ةةت لةةاو ِى اون ةاؤاىة و   اتبيَت كات ةاىو  ةة ئةكادميي ةةو  ةة •

.. ئةو ةةةا ن  ةة  ةةةزا  خةةةلةةيَةي ؤؤى واى ةةةتي لةةة كةةات ةةةاىو  و ىئةةةِد    •
ؤؤى كةوةي لةة   .. تةةاةةت واى ةتي ؤؤى خةوَكةاكاىن داو  ةةى تةةواوكددةي خةوَكةا     

 .ةةخى ي و د ىد ىؤِاى كددوو  و ةى ضاى وةى ةاىدووةي ةى د ى و ن كةىدوتا 

لةوثةىةن وةىقالةي و  ة غةلةةتا ا كةة ي اى كةةت لةوةةى    : "ىن ثيَم ئةلةيَتخ •
 ." ىةاوفةكةب ئةةيكم دلةم ةاوةت جةاةت ةةد  ةو 

 
 

 
 وةستا حمةمةدي بةنا 

 (حةمةي حةثسة)
 

و  ئة ةةان كةةة  8663لةةة وةةالةي  .  و   ةىحةةةةا ا   ةةةةةو 8691لةةة وةةالةي   •
ن ةةداب كةة ثيَةةةو  لةة     (ئةةكد ب )ة يا  اتةضىن  الةبا  ئةكات و ئة ات ةى ين  

 الةبةا  لةوةةى جةاد ن ئةىىؤدن ةةةو كةة       . كاىوا  ئةكدد( ع.و.ح)ىوَةخ تكةكاةي 
ئيَ تا ثيَي ئةلةيَ  جاد ن ِىىا ، ئةو  الةةن تيان ئةيواو  خاةةووةةكي ؤؤى ةةاخىو   
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لةةة يوَدخاةةكةةةدا كةةات ةةةاىو  و  اوىةوَةةةاةي    . ةةةةو كةةة ةةةة قةةةىة دىووةةت كداةةةةو   
ئةو ن لةةريب  اةيَت كة لةةو كىةةوةةواةةةدا لةِةةلةيا     ... ةو وا  تيا ئةكدد كىةةوة

 .ةةو   تةةا ضاوىة و ةةو
دا، 8696دوان ضةةا والةيَك ةةةوو  ةةة  ةةىوك لةِةةلَ كةات ةةاىو  لةة وةالةي          •

ةي ةت و ضةةاى وةاأل    ... ةي ت و ضةاى والَ  ةىوك ةةوو  لة ةاو كةاىن  قاو يتةاا   
 .ب ليَ دن و ةة خياةةت ةىوةي ةةوب ةة دىؤ

ِةةآ ةةة  ةي  ةةادات و لةة  ي ةيش       . ةاىوقي  ةي   ةتةةا كةوةيَةي  ةغا ةى ضةيية    •
 .ةاتدويَت

ىؤيوَةيا   اوىةوَيةكي خى م ةدد ةى ين كة ةةخى ي دلةي  ةةةةو، ةةدةن  ةةو     •
 . ةؤاى دؤيىن داوة

 كةوةيَةي ... خى  و  تةةيعةتي  ةوة و حةؤن لةة ةةكتةة و ق ةةن خى ةة      •
 .قةىوة و خاو ةي  ةخ ييةت و ئةخالقيَةي ةةىؤ 

لةةة ةري ةةة لةةة ئييةةيَةاا كةةة ةةةة ةةةى  ةةةؤاى و ضةاىوةةةد و ثةةةجنا دوكةةاى ةى ةةا   •
كات ةاىو  داوان وط  ةةؤاى دوكةاىن وةو ةدن    . د ىضةو ثاى كة ا  تةواون ةةكدد

ئةو ن كة كةات ةةاىوقي  ةةي   ةتةةان ةةدد  ةةاو       ... لة كات   تةةان ؤاوان كدد 
يي ِةوى و  ةزوة و  و خى ةوو ت و   اوىةوَي خةىن ةةةو كةة لةة ةةغةاا ةةةو،       ئي

 .ةةو كة واى ةتي دا كاىِةن ةفىت داةكيَت(  اجيا ىةيون)ةاون 

 .ن ؤواتد  اىن وفيَباةي خىو ئةووَت(ضاو)   قةةاىةد واوة ةاىوقي  ةي   تةةا لة  •
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 عومةر حسَين                                                                   

 
لة دوان ة ةى ِةىةاوةو  و كة ِةجنيَةي ةةئةؤ ةو  و ثةدة تةاةةا و  يَةز و جةان      •

لة ئييةددةاا د و  كدد ةة و ىِدتين  قاو يتي ة ةوت ة ةوت و كة ضةاى  ةؤاىن 
  اجيةةا) ةةةتا لةِةةةلَ خى ةوو ةةت و  و ئةةاؤوزتدو   ةةاوىةوَي خىوةةاا   . و د   ةةةؤاىن

( ئيها يم ىةيون. د)كة ئةو ةةىةوَز  تةاةان  اددن ؤؤى ةاو ةةو ةدان ةةىةوَز ( ىةيون
 .ةةو واى ةتي كات ةاىوقي دا ةى دا ةؤىاةاةي كاىِةوةكي ةفىت و كةواى وةكي ةةىد

دلةم ةةة ات ق ةةن ةيةةيَكم و    . داوان ليَ كددب لة د واجيكةكة ةبم ةة ي يَدواى •
تا وان لَي  ةات ئةةو ثدةؤي وةة ةةةو ةةة وةةكيَك لةة ثةدةؤي          ثيَةةو  ئييبا  كدد و  ة

لةةةةاو  ةةة ةو ثدةؤي كةةاةي ىيَداقةةاا لةةة   .  ةةةى  وةةةىكةوتةو كا  لةةة كةىدوةةتاةاا  
 ةى ئة ةوش واوةدد كة دواك ئةو  او  ؤؤى ن كة ةةد وة   .  ة ةووا  ةا   ةةو

ئةواةةةو    ضةةةةة ةةد وة   .. كى ةلةيَةي تد و  ةةةو ىوَةز و تةقةاودوا  ةةى ةةاىدو      
 .لة ئييةدد  ةةىد واب ةةو  ةتا ىاثةىةو .. ةة ةلي  يَكاةةو

كةةات ةةةاىو  ضةةةو  وةةةى قائيةةان ةريقةةةن  ة ةةت ثيَةةي ِةتبةةةو تةةى  ةةالةي      •
ةةىثدوةةي . حةة ةةةتت داِةةري كةةددوو ، ئيَبةةة  يَيةةتا قي ةة  حةة ةةةمتا  لةيوةةة  

ةةةو   جةويةكة تدواةةو، ضةةةةة د واجيكةكةةوا  كةاول كددةةةو،  ةىضةي  دويةك      
 . ة ةووا  خةاىدةةو و ئة ياكاةي ةاووا   ةاةاةةو

   وةكيَةم لةواةةن ةةخد و  اةاؤن ةة  اوىةوَيةتي و دؤوتاوةتي ةاىوقي  ةةي   •
   ةة دىوَواوي تة ة   ة ا ةت و ثياو تيي كةات ةةاىوقم قةةت    .   تةةاو  ئةكةب
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ثاكييةةةةن ئةِةةةةى ئةةةةو ىوَةةةز و ةداوةةةةتي و خى ةوو ةةة  و دلة . لةةةةةري ةاضةةةيَتةو 
 ةىدووكبا  ةةةةواوة كة لةةةىا بةى وةك ن  ة اةة ى ةطة ئيَ تا  كيش و كة ئةةو  

 .خةلةةة ة ةو اوة و وةى ب ةطدتاوة ةى  ةوضةن خاةةةييين

كةةات ةةةاىو  كةوةةيَةي ؤؤى ئةةاؤا و ضةةاوةةتدو و جةىوةةةة و ةدةوةةاىن قةةةىو و   •
يةةجيَي كةددوو  و   وةخت ئةدات كة لةة  يَةووون يواةيةاا  ةىضةييةكي ِةتبيَةت جيَ     

 .وةكيَك لة  ةجاؤ ةة  ةى  ِةوى كاةي  يَكاةي  ىةاو  ةةو. وةىويةةوتةو 

... كات ةاىو  ةةِىىةاو ، لة  كالةييةو  ضى  دوةة   ةةتا ئيَ ةتاو  ةةى واوةة       •
 ةة  خةةىب  ةةا يان ئةةةو ب كةةة ةةةة د وةةا  كةوةةي لةةة دؤوةةت و  ةةاوىةوَي خةةىن ةةةى  

خةاةةون ةةى ؤؤىوَةك لةة دؤوةتةكاةي      .  ضاى وةىكددةي ةةخى ي ةاىدوو تة د ى و
واى ةتي وةدا  كةوي داو  كة  ةوتةحة  ةةةو  و ةةاىن يواةيةا  خةدا      .. كدةوة 
ةة وةدا  كةويش كةة ةةةواةتةاةية  كدَوةي خةاةةو ةةا   ئةةو كدَوةةةن ةةى         .. ةةو 

د وةة  كداو وةةة ةةةى  ةةة ةو  ةةةياى و     ... داو ، وةةا  خاةةو كةةةن ةةةى كدةوةةة     
 .ةةويي ةاويَت ليَقةو اووَك ئةِةى

 
 

  
 حةسةن حسَين                                                                

 
لة والةي ثةجناكاةةو  لةِةلَ ةاىوقي  ةي   تةةا ثيَةةو  لة ةاو ةةان ةةةوو     •
لةة ةري ةة كاتيَةك قةتاةييةةكا  ي اى وةا  ؤؤى ةةةو لةة ةةىخاةةةقاو          .  اوىةنَ ةةةوو  و 

 .وا  ةى ِدتني لة واةةون وفيَباةييةو  ضةووكة ئةونَ(ىة ةىن واب ئاغا)ةن خاةةو ك
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كةات  ... ىؤيوَةيا  وةىيا قةؤاؤ و ةاوة   ى ةياى  ةات  ةةى قةتاخباةةكةة ا       •
ةاىو  ِةتي وةودن ئةب قةتاخباةةوة ةةةة  ةةزاة  ضةية و ئَيبةة ضة  تيةا ئةكةةو ،        

و ن كةة ئيكطفيزويبةا  ثةيَ ئةةلةيَت     ئة ة  الةة ةةت قةتاخباةة،  ا ىوتا ا  ةيية، ئة
 .ةدوا ا  ةةةو  و ؤىبا  ؤؤى خداثة.  ةى ئةووية كة و ىؤمشا  ثيَ ئةلةيَت

ئيَةاى وةةةكيا  ين ةةةادن  ىؤ ةيكةةةو  وةةةود ئةكةةةب ثيةةاووَةي ة ةةةىلةن خةةدة    •
ؤؤىب ي وةةود ةةةو  ةةى    . ثالةتىوةكي لةةةىداوةة و د  ةضةاون خةىن ئة ةاىوَتةو     

وةود ئةكةةب ةاىوقةة،   ... لةوةت ى ت ةةوو  . وش لة    خداث دوقةد ئةدا و ئةو
ةةوثةىةن تا ةؤىؤويةو  ةاو  م ثيا كدد و ئة ال و ئةةوين وةةك  ا   ةار كةدد و     

ِةد داةيية ئيَ تا كيَت ئةةووَت ئةضةم ةةىت ئةة يَكم     . ضةووكةو  ةى  الةي خى ا 
ةكي  ةةو لةِةةلةيا    كة الي ةداب و ةةى ج ةاةا   يَكةا و  ة   ةةتا وةةىات وة     ... 

ةةواةي وةىات حةوت كة  ةلة ةاب وةةود ئةكةةب ئةةوا      . داةييتم و ضةوب خةود
لةِةلةيا  ةةىضاوي ةةواةيم خةةاىد و ةةاىوقم   . ويَ قىلةي داةييتةو  و ق ة ئةكة 

 .ئييةلةآل  ىةة  ئةةيت:  ار كدد و ثيَبطةت

ى  الةةة  ةة يا و      ئاِاب ليَيةتي  ةوضةن  ةؤاىا  قةتاةي ئةدات،  ةضةن ة •
ئةةفالةكا  ةدةوة تةو  و ىؤياةة واى ةتي  ةؤاىا  كةو ئةةدات و د وةت ةاةيَةت ةةة     

ةةاى كةاةي   ئة ة ةيَ لةو ن ةة  ةؤاىا   ةؤاى كدوَةاى و كةادىن ؤوةد ت لةة   . ىوون كةوةو 
 .كى ثيةتةى و ؤ اةي ةيَطاةة و د ىضةون ؤوىةةك ؤاةةىكا  لةين ئةو دا ةؤىاو 

  تةةا خاو ةي ئةخالقيَةي ةةىؤ و تىكبةة و ثتةةو ، ق ةةن لةة      ةاىوقي  ةي •
ىوو ،  ةةةىب لةةة كةةةو ةاكةةات، ئةةاؤا و ضةةاوةةتدو و دليَةةد  و لةةةكاتي خىويةةياا    
 يةىييةكي دىة و تةةا ةةةو،  اوىةوَثةىوةتيَةي وةةود  و ئا اد وةة ِيةا  و خةةوَين       

 .خىن ةى  اوىةوَةاةي ةةخت ةةات
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 نةوشريوان مستةفا 

 
 (لة كةناري دانوبةوة بؤ خِري ناوزةنط: ريةوةرييةكانيدا، كتَييبلة ب)

 

ضةوةةو  وةىوا و ةةاىو   ةوةةةلي ةكةةة و ثيَيةبةىِة و     ( ىةيون)ئيها يم  •
 .دائةةييت( ةاوكيَفةكا )ىوَةخ تكةكاةي كةىدوتاةيا  ةةو لة 

ىؤياةةةي ئا ةةبةتالَ ئةةة يش لةِةةةلَ وةةةىكدد كاةي كى ةلةةةة ق ةةةن كددةةةةو     •
ثا ا  ةىوا  د ىكةوت ئةةب كاى وةا  ثةط    . اىوي ةةة  ةى  اةةو  و ةةى ةطاىن اوك

كاىةةد وةتا ،  . ئةواةيش لةِةلَ ليَياون خةلةةةاا ِةىةاةةوةةةو  ةةى ىيَةدا     . ةاكدوَت
لةواةةةة غةةا  ىةةاولةةةلي ، لةِةةةلَ ةةةاىو  و  اوىةَوةةةاةي ق ةةةوا  كددةةةةو كةةة        

 .ىوي ةةة حيزةةكةن ئةواةيش لة و ؤاى ت و ةةى دا ةة اا

ؤؤىن لةِةةةلَ خةةةىوك ةةةةوو  لةةة ظيةةةةكا   ( ن  ةةةي  ةةةمحةد )لةِةةةلَ ةةئةةاد   •
مبَيكَيتةو  و ةةضَيتةو  ةةةى ضةةقىن ةةةى ، تةا ئَيبةةو د وةت ثةط ئةكةوكةةو ،         

ةةةاىو   فةةي ةةةةدا و وةةةوى ةةةةو لةوةةةى   . ئةووةةا ثيَةةةةو  ئةِةىةوَيكةةةو  كةىدوةةتا  
كة ئيفتيزا ي  ةوةة و ةةةلةيَين داو  ةةة     ِةىةاةةو ن ةى ىيَدا ، ةياةةو كة ي ئةو  ةةو

ةاىو  . ئةِةى ةةِةىةوَتةو  لةواةةوة ةةى  ئاؤاىوا  ةاات.  اوىةوَةاةي ةطةىةوَتةو  يوا 
لةِةةلَ  .  ةةوةةؤاةي ضاى ةةووي ضي ئةةيَت و ةةةى  ضةى  ى ةتةاىن لةِةةلَ ئةةكات     

 .داةة و ئاؤاواةة ةةوئةو  اا ِةىةاوةو  ةى ىيَدا ، ةيَطة ا  ئة ة  ةلةةوَ تيَةي جةا يَ
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 جةاللي عومةري سام ئاغا

 
خىثيياةااةيَك ةى  اوكاىوي  اةطدتين كدوَةاىاةي جطةةى ن   6/88/8668ىؤين  •

ةةغاا واؤكدا، ةاىو   ةى  ةةون ثةَيش خىثييةاةااةةكة ِةريا، ضةةةةة لةة ِدوثةي        
 . اوكاىوي  اةطدتةو كا  ةةو، و ت وةىثةى تياىوَك ئةةاودا

كددةي  ةةاو ن ئيةتيةةات ةةةاىو  لةةة ةةغةةاا  اوةةةو  و لةةة ةةةاةةي   ثةةاو تةةةواو •
ةاؤىِاةي دا ةؤىا و  كيش  امتةو  وفيَباةي ةى وةةى و ؤوفةكةةن خةىب، ةةاىوقيش     
ةة ىن ئةةو ن ةةةى اةي د وةتطريكددةي ؤؤىن ةةى د ىضةةوةةو لةة ةةغةاا  اتةةو          

اىوَك ةةة  وفيَباةي، ةاىو  لة وياوةت و    لة ضةقى وةوو  ةةىد واب ةةو، ضةةا ج
غياةي حةةكبي لةوةيَااى داةي ةةى د ىضةةو، ئةةو كاتاةةةن حةةكبي لةوةيَااى داةي         
لةوةةى ةةةو، ةة ةةةو وةا  ةةةة ةيةة ىةواةي ِةةةى ي  ةاوو  ةةةة  ةيَة وةكي ةةةةىد واب       

 . ا ة ىن وةك  ا  ئةكدد

، واتةةة وةةالةي  ةلةطريوةةاةةو ن  ةةىىةو، دو ةةا   ةة  و 8695 - 8691وةةالةي  •
ئةو  وةكيَك ةةو لة ةةىثدوة دواى كاةي قياد ن  ةىكةةؤن،   ةاىو  وةكبا  ِدتةو ،

لةةةيَةا  حةاجي   ( ؤوكىن  ةيَخي ) كيش لة ىوزن  ىىة اا ةةوب،    لة خةاى ِةةان 
كة ال  ةؤ ةى و خةاليَخى ةبةو  .  ى ةىا  و ةاةةكداوا، لة خاةةووةكاا ةةوب لةِةلَ د

وةىيا كةة ةةىةوَة ةةةىن    كة ال خةةات و كات ةةى اد ىةوةي و وريوا  ىةةاولةآل. د
ؤوىةةةةك  ةةةو ةةةاىو  ئة اتةةة يب و لةِةةةلَ  يةاةةكامنةةاا . ضةةاثخاةةن  ةةىىةو ةةةةو

ئةكةوتة ق ة، ؤؤىجاى ةة ىن ةطةد  و ةةةىد ن وياوةييةو  داةييةتكةكامنا  تيَةك      
 .ئةضةو، ضةةةة ةاىو  جياواؤوي ةريوةاو ىةن لةِةلَ  ىىة اا  ةةةو



 بةرطى يةكةم  - بيرةوةرييةكانم  ..........................................................................   36
   

 
 مستةفا ساَلح كةريم

 
حةةتاكا  ةةىةاو  قياد ك ةيعفي و ىة ةليي قياد ن  ةىكةؤن كةات  واآلةي  •

 (.كيَفةكا )ةةو لة ( ِةآللةة)ةاىو  ئةوةدد كة ئةوكاتة ةاى ِاكةوا  لة 

ئةةو تةةاةي كى ثاةيةان    .  ةوةلةن  ىةاوة  لةة ىيَداقةاا  ةةى ةةاون ةي ة اةةو       •
 . ئاوياويَ َ ة يَكيَت كة دىوَوتدو  ىوَطان ةى خةلةك كةىت كدد و

ةة  ةؤاىا  كةو  ة  كة د ولةة ةةةا ، ةةةآلب كةة يا  تياوةة كةة و كةة ئةةو         •
لةة  ةةى  ةةوَكيَك ليَقةةةو اووَك    . واى ةةتي قةتاةيةا  ةةا   ةةى تةةواوكددةي خةوَكةا       

ى ةطةةة ةةةةةيَ  ةةالةغةةة ئةِةةةى ة ةةيت وةةةودن .  ةةةةيَت ئةةةو ئةضةةيَت ةةةة  اةاوةةةو 
ة ةةصةد و   ةةتا كةىدوةتا     وجيفي ح اةاتي كات ةةاىو  ةةةةوت وةاآلةة  ةةى لة     

ةةتاوبةةتيش لةة   . ئةو ن كة د ة  و ةالةةن ةطاتة ين كات ةةاىو  دىوَغةي ىلَ ةاكةات   
 .ىوون واى ةتي قةتاةياةةو  د وىوَةي ةاآلن  ةوة لة واى ةتيااةياةاا

ئةو كاتةن كة لة و ؤاى تي ئري ةاد ئييةي ئةةكدد لةِةةلَ ضةةةا ةداد ىوَةيةاا        •
 .د ىئةكدد كة ؤ احنالةي و ؤاى ت ةةووا  (ئةلعيَدا )ِىظاىن 

لة دواويياا كة لة قياد ن  ةىكةؤواا ةةةو، ةةة ؤود كةي و ليَ ةاتةووي خةىن و       •
لةِةةلَ ئيةها يم ىةةيون و  اوىةوَةاةيةاا     ( ىةؤوز ئةحلاج)ئاؤاوي خىن تةاةي لةدوان 

 .ِدت حيزةي  يةىي ىوَك خبةةةو  و ضةةاو  كىةفداة يا  لة  ةةتيقةن قةىاغ و ةالةةت
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 مستةفا ضاوِرةش                                                                

 

ةكة الةةةةن كةةات ةةةاىو   ةةةب و ت خةةىن و ثةةيَش خةةىن، و كةةة ةكة الةةوةةةكي   •
 .تيَةى ةى و ةكة الةةوةكي ةاوداى ةةو  لة  اىن وفيَباةياا

ي  ة  ؤوةاتد ئةِةىةوَتةةو  ةةى     وةىد  اة. ةةوو ( ع.و.ح)ئةو كاتة  ة ةو ا   •
 .8669ن 6ن 89جياةةوةةو ن حيزةي  يةىيي لة 

حيةز   ة  و كى ةةلةيَك لةة  اوىةَوةةامني ىاوةثاىد كةة ة ةني ةةى          ...  61والةي  •
ةةى ىؤين دواوةي   ... ا  ةة او ،  ةى خىب لةةاوواةاا ؤوكاووب وةةغاا، لةواةةو ؤوىةة

ئةو كاتة ئيَبة كات ةاىوقبا  ةاوةي   ئيَبة ضى  حيز  ةاؤؤوكةو ؟. ِةويتيكة ةةغاا
 ةىو كة ثيَي  ئاِاداىوا  كددةةوو  كة ئةضكة ةةغاا ئةةيَت ثةوة ةةان ةةةة  ةةة    

ئةةووش تةةاةي ثةوة ةةاوي ئيَبةة     . ةاىوقي  ةي   تةةاو  و ةا ةكةةو دىا ةةة ئةةو   
 .ِدنَ ةاات ةة حيز  و ىوَةخ تكةكاةي ةةغااو 

وا ىوَةةةوت  . ى لة وفيَباةي وةك  ا  دوةو جاىوَةي تد و ةة ة يَين ضةةاو  جا •
، (كيَفةةةكا )ةاى ِاكامنةةا  ِةاوةة اوةو  ةةةى  ةةتيقةةةن حةةاجي ئى ةةةىا  و دوَةةي     

دوان ئةةةو  ضةةةووكة دوَةةي  . ةاى ِةةان وةةةى كييبا  ضةةةو  ئةةةونَ و لةةةونَ ةةةةوو   
 (.ِةوَزا )ثا ا  ضةووكة دوَي .  و  ةةو(كيَفةكا )كة لة ثي  ( داىل ةيب)

ةاى ِاكاةاا ثيَةةو  ةةوو  ةةتاوبةت لة كيَفةكا  و داىل ةةيب، لةة وةةت يووىدا    لةةاو  •
ةى وادِاىن ةاوي ئةكةب لة يووى كةن    و كات ةاىوقاا  ةاىوَةي تيةا   . ثيَةةو  ئةخةوتني

ةةو ئةضةوو  ةىن ةيةةيو  خىن ئةكدد و  ةةةاو كةةةكةدا و داميةة وةةى تاتةيَي لةِةةلَ    
 . ةى لةو يووى ن ئيَبةدا ئيها يم ىةيوويبا  لةِةلةاا ةةو.. ةةيو ةة اةتةاةي ةي. ئةكددو 
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ك ئاؤاى كات ةاىو  لةةاو ةاى ِاكا   اوةو  و و كة ةةىثدوةي حيةز    88ثيَش  •
 .لة ةاوكيَفةكا  ةةو

ةدةوةةاىوَةي حيةةز  د ىضةةةو كةةة ئةةةةيَت كةةات ةةةاىو  ة ةةيَت ةةةى وةةةىوا،  ةة       •
 .ىويبا  ثيَ ةةو كة حيز  داةةون ثيَبا  ةى وةكةن د  دوكا... ضاوواغةكةن ةةوب 

كةات  وةود لةو دا ةةةو  . ضةةا جاىوَك لةوةى    دائري ن ئة ين وفيَباةي ةاةطياةةدد •
 .ةاىوقيا  ةةو  تاواةباى كددةةو لة ئة ين وفيَباةي كة ِةاوة   تةةا ضاوىة و  ةىوةتة

 يَز  و ثةوة ةةةاوي  ةة  لةِةةةأل كةةات ةةةاىو  ثةوة ةاويةةةكي تةةةةاوتىأل و ةةةة   •
لةوةةةى ئةواوةةي ئةةةو ئةةةخال  و  ةةا ئةةةن كةةة   . تيَةةةةلةيي خيَزاةيييةةبا   ةوةةة 

 .وةكيَةة لة كةىة   ةى  ةةو ةا و دلة ىؤ و ئاؤوز كا  لة دلةي  كاا.. ةة اةاؤىةاةاوو 

كات ةةاىو  ثيةاوَوةي ئةاؤا و ضةاوةةتدو ةةةو  و ت  ةة ةو كاتةةكاةي تةد لةة           •
 . ة ةو قىةاغةكاةي  ىىة اا

 
  

 
 ئةمحةد مرية                                                                   

 
ئةِةةةى  ةةةي   ةةتةةان وةةةةة ت حةةاةزن  ةةرياؤن و وةةةىان ةةةة ئَيبةةة          •

ةاواةاةيَت، ئةِةى دكتىى ىيز دو  ئةمحةدن خاةي ةة ئيَبة ةاوةاةاةيَت، ئةةوا كةات    
ثيَبةاوةة ثيَااوو ةت و  ئةا يَدن    ةاىوقي  ةي   تةةاو  ىةاوفي ثةط ةاوةاةاو  كةة    

كات ةاىوقي  ةي   تةةا ةة ئاوياويَ َ تةاةي د ىِةان كةىدوةتا    .. تةككةلىجياوة
 .ةة دوةن د ى و دا ةةاتةو 



   36     ............................................................................................  فاروق مةال مستةفا
  

ئةِةى وةكيَك ةيةووَت لةوةى ِة ةن ئاةةوىن لة كةىدوتاةاا تةوَووكةو  ةةات  •
ةةةىضةةاوِدتين كةةاى و  ةةتاوبةةةتي لةةةدوان ىاثةةةىةو ، ةيَطة ةةا  ةاتةاةيَةةت ةةةةةط ل     

 ةةةةتا ةةةةى  .. ضةةةايكييةكاةي كةةةات ةةةةاىوقي  ةةةةي   ةةةتةةا تةوَووكةةةةو  ةةةةةات    
ةةوويكةو ن  يَةووون ئةاةةوىن ةةةةيَ ةةاىوقي  ةةي      ..  يَوووةةووةكاةيش  ةى واوة
 .  تةةا  يَووووةكي قة ةوى 

 
 

 
 مستةفا ئازاد                                                                 

 

   لة ةريب ةاوةت كةن كةات ةةاىوقم ةاوةية ، ضةةةةة ئَيبةة  ةةى ةةة خَيزاةةي          •
لةة وةفيَباةياا كى ةةلةيَك خيَةزا      . جىىوَك لة تيَةةلةيبا   ةوة لةِةةأل ةكة الةةكةواةةاا  

 . ةةةو  كة لةةاو وياوةتاا كاىوا  كددةيَت،  الةي كات ةاىوقيش وةكيَةيا  ةةو

 يَز كةةوا  كيةاوةو ،   . ِريا كات ةاىوقيش لة قةىاغ ةةو لةةري ة كاتيَك قةىاغ •
 .كات ةاىو   اتة تةووَفةة، ةةو ةاوةيياةةن كة قاضي لةجط ضةوةةو

لةدوان ة ةى، ةةو ثيَيةن كات ةاىو  وةكيَةبةو  لةة ئةةاا ةة  ةةى  ةاآلكةاةي      •
قياد ن  ةىكةؤن، حةة ةتي ةةى  ؤؤىن ثيَ خى بةو كة كةويَةي و كة ةةاىوقي  

   تةةا ةةاتة ةةىثدوَيةي ةاآل و دواى  ةةى ةةى ئةةو ن ةفةةَي  ئةةو تا ةةة ثةاى          ةي
لةة ةاوةةاؤاىة دوكةاةيَةي ةةةكدنَ ِةدت و خةةىوةي       . كات ةاىو  ئة ةن ةةكدد. كدةميا 

 .قىةتةىاتي ثيَكج  ةؤاى دوكاىن و د   ةؤاى دوكاىن ةةو

وَةةةاةي لةةة  ةة  لةةة لةةةةا   ةةةةوب كةةات ةةةاىو   اتةو تةةة ئةةةوآ و  ةةة ةو  اوىة •
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 .قياد ن  ةىكةؤن ةيكية  و ةةوثةىةن  اةاؤوييةو  لةِةلةيا  داةييتةو 

دوان ىاثةىةو  كةة  اتةةو  كةات ةةاىوقيش و كةة ئةةو خةلةةةة كةةوتبةو  ةةةى           •
 .ليَياون تاآلةةدد  و  ةىضييةكي  ةةةو لةد وتياا

 
 

 
 حسَين شَيخ عومسان نَيرطسةجاِري

 

لة ىوَةخداو كاةي ثاىتي كى ىةي   ىيَداقاا ةةوةةت  ىؤيِاى ىؤويت و    و ةاىو   •
 كات ةاىوقي  ةي   تةةا ليَثدوداون. ِةويتيكةو  لة واآلةي  ةوتةكاةي وةد ن ةي تاا

ةاوي ئةكةب، ةة ئيك اةةو  ... ن قةتاةيا  ةةو (كاو ) اةةوةكي ثيَيةو ن ىوَةخداون 
 .ةيةدن و ضايكيي ىوَةخداو ويااكات ةاىوقي  ةي   تةةا ؤؤى    ةيَد كددو  لة ةةاىن 

لة كاى واتي كيبياةاىاةي  ةلةةجبةدا ي اى وةكي ؤؤى لة قةتاةياةي خةلةةي  ةلةةجبة  •
ؤؤىوا  وا  تياضةةوةةو  ةةة كيبيةاون وةا      . و د وىوةةىن ةط ةاوا  و  الةة ةاوت  اةةو 

. ة يَةةان ةةةةوةةىةاوةة  ىؤيِةةاىوَةي وةةةكجاى تاىوةةك و ثةةدة ةائ. ثةىتةةةواؤ ن ئيَةةدا  ةةةةو 
ةةتاوبةتي ةى ئةو قةتاةيياةةن ةة ي ةاوخىوي كة  اةةوةةو  ةياَلةةوةاةة، لةكاتيَةاا كةة  
ةزوةبةو  لة تاقيةددةةو كاةي وةىن والَ و ةةكةلىىوي ثىلي ويَي ةاو ةان و  ة ةي  

لةةو كاتةة جةةىط و دلةتةؤوَكةةدا دوو تدووةةة و ىؤ ةكاويم  ةك ئةةةدد لةة          ... ئا اد وي 
كة ةاىودؤخةكةب ... ةكة يا  كات ةاىوقي  ةي   تةةان  اوىةوَي  يةىيم ةةو ؤ وكباا، و

ح يَ  ِيا   ة ةو وةىن  اةطيَةك  : ةى ةاو كدد ؤؤى  ةىداةة  اتة ثيَيةو  و ةةى ةون
و ى  ةةةى ئيَةةد  و لي ةةتيَك ةةةةةاون قةتاةييةكاةةةةو  ة يَكةةة و ةةةاون ضةةةةا ةةىةا ةةيَةيش 

 .يةكا  ثيَيةةو ةة قةتاةييةكا  ةةةبةكةووة ةا ةة يَك لة خز ةتطةؤاىو
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 سَلَيماني قةساب                                                                 

 

ئةةو  .  و (كةةة يةةا  )ةةوو  لةةين  ( كاوي )    امتةو  ةى كةىدوتا ، لة  •
ىد جةامبةا  ةةى ةةا   .  ي ةبا  ةةةةةو  . و ؤىبا  ؤؤى خدا  ةةةو . كاتة    ح ك ةةوب

 . ةةاوَك واى ةتي ةى ةاىدو  كة واى ةتي وا و لةو كاتةدا ؤؤى ؤ محةت ةةو

 ةةخىو و قةتاةي.    ئةؤا  كة ىؤياةة واى ةتي  ةؤاىا  كةو ئةدات ةةةط  ةقاةي  •
ثيَةو       ى ةيقي خىب  ةةةو  ثيَيبةىِةن كى  ةةو .. ةى د ى و ن وآلت ئةةيَدوَت

 .و داوان ضي ىلَ كددوو   ة ةون ةى جيَبةجط كددوو  ةة واى ةتي  ةةةو ، ضي وو تةو 
 
 

 
 ياسني قادر بةرزجنى
 

، وةةةتيآلو كةوةةاوةتييةكي كى ة وةةةاكبريوئةةةو و ت ثيةةاووَةي وياوةةي و و ت ى •
، لةة  ةة ة يَين لةة  ةاخةو  د  اتةة  ةاى     ، ئةو كاتاةةند ِبة  و  ة يية ضايت ةةو

و ت  ا  اوىةوَيةكي خةةةاتي زوةةكاةي و ضةة الةةكةن خىوا  و لة ضةةا  الةيَةي خز ة ة
  .كاى كاةي ئةجناب د دا وةىكدد وةكي  ى ياىو ةةوَد
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منةوةةوةةةكي ةةةىؤ  ةةةى    لةةة ةزوةةةو  ةاوةيبيَ    يَككةوة  كةات ةةاىو   ين  ةةةى   •
 .دلةثاكي و ةةخيكا وي دلة ىؤن و

ئةةو   ،و خى ةوو ةتم  و  ةاوىةوَي ِةةوى     اةاؤب ةة كات ةاىوقي خالَ و  ا ىوةتا  •
 .و ةةةدو و خى ةوو تة ثياو ن لة  يَووون وفيَباةي و كةىدوتاةاا ةاووَةي ِةوى 
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 بةشى يةكةم
 

 قؤناغى منالَى و هةرزةكارى
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 فاروق مةال مستةفا، مةال مستةفاى سةةفةت،،    
 31/1/3591كانى خان، 

 

 
 
 

 خيَزانةكةمان
 81:31و و ت ةةةاوكم ةةووةةيةوةت  لةةة وةةةىات     8618ك تةةة ةؤك  6لةةة ىؤيك 

 ك  د ىِةةةؤوَك  ك ئيَةةةاى  لةةة ِةةةىة6ىةةةى ةي  ثا ةةكية ىةؤ كةةة ئةكاتةةة وةةةىات  
 ةي   تةةاك ةاوكم كةىةك حةاج   ةةي ى وةةلة  دوَفيَو وةة     . وفيَباة  لةداوك ةةوب

كاتي خىن حاج   ةةي ى وةةلَ لةة    . كة ئةووش كةىةك  ةي حمة ةدك  ةي  ةىوفة
دوَفيَةةو و   اتةو تةةة وةةفيَباة  و  ةيوةةةك  ةةةةةاوةاة  و واىيةةز و خةليفةةةك كةةات    

 .ئةمحةدك  يَ  ةةو 
كم لةةةة ى ىكةةةاك داوةييةةةةو   ةةةةاو

ك ةؤاك  يَ  ىةؤوز  و ئةووش كةىةك 
ةةتاحةةةة،  ةةةيَ  ةةةةةتاح كةةةةىةك  ةةةيَ  

حة ةخاةةةة و حة ةةةخا  ةةةداك  ةةةويةا   
ِةةىىةك  ةةيَ   . خاليةةاك ةةقيةةبةةاكية 

ىةؤوز و  يَ  ةةتاح لة خاةةقاك  ةةويةا  
 .خالياداوة لة وفيَباة 

ةةةةاوكم كاىوطةةةةىو  ؤؤىك  ةةةةةةو  
ةددمنةو  ةة ىك لةوةىب،  ةى لة ةا 

جةةةىىك ثةوة ةةةةاو  لةِةلةبةةةاا ةةةةة    
ةةوةةيةةت  جةةةا  و ىوَطةةا ثييةةاةاا  
ةةةةةى و خةوَكاةةةةةو  و ِةةةةوَطدت  لةةةة 
خةةىك و لةةةو كى ةلةةةة خةوَكةةا واى و    
ثياو  ئاويكياةةك ةةد وىك ةاوكبةةو   
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ةةو  ئةوةو ت ةةو ثةودة واةةة ثةةىو ىد ب ةةةات و لةةةاو كةىىة و كى ةةلة  ؤاة ةتاا        
ئةةو ثيةاو  ؤاةةا و ةةىة محةة، كةة      .  ىيِةاىك و ق ةةك جةةا  ىاة يَكيَةت    ِةوَم ةةة ئا 

 ة ةو يواة  ةة خةوَكا  و ةةووةني و ىآ ةييةاةااة  ىاوةت  خةلةةةةو  ةدد وةةى،      
لةة ئاويكةكة ةياا   .  يَكا  ئاؤا و ةة تةِبري ةةو كة ىؤياةة  ت  ةةوَ  ليَة  ةيَد ئةةةوب

جنةك ثيَيدة وو  ةةى ىائةكيَية  ةةةو ن    ئة ةةا  كداو  ةةو، كة ئةووا و ئيَ تاو ثة
دووى لةةةة  ةةةةاو ىةك ةةةةة دوىةةةا و ةة ةةةتة و جةةةىىك تةةةةآل  و تةةةةآل  ضةةةاكةددةةو ك

ةةو كةة ي  د ىا ةتةةو  وةةغ  و ةةىضةاوتيَد     . ثةودة و كاة  ئاويك  ئي الب ةةةةو
ئةكددو  خةلةةبا  خىو ةةووَت و لة  ة ةو خز ةكامناةةو  ةةو، ئا ىيِاىو  ئةو ك 

 .ئةكددد وت  ثط
جة يفة والةح قادى، يةيَةي وةكجاى خةاو   وةىؤ و خى ةوو ة  ؤؤى ةةةو     داوةم 
ئاةد تَية  ةةخةَوكا واى ةةةو، ةةةآلب ةةة ىك يوةاة  لةِةةَل ةاوكبةاا لةة        . ةةىا بةىب

ةةةاوكم ؤؤى ةةةة ضةةاوك ىوَةةز و خى ةوو ةةتييةو  تة ا ةةاك  . ةةخةوَكةةا واى ةةئةضةةةو
 اىو اج ةةو ةة  كةالة ، كةة  ةةىِيز ةةريب     ئةكدد، ئةووش ئة ةةا  خةىوة   كيَة  

تةا ةةةواة  ةةدواى ةةو      ةاضيَت  ةةواةيَة  ؤؤى ئةِةةى تىؤوَةك لة ةم ِةةىب ةةواوةة،      
  .كةن ئة ةاةاب(تا)و ةة خاولي تةىة ِةى اوي ئيَية  ئةِدت 

داوةةةم خةةةلةة  قةةةى داغ ةةةةو، تاقاةةةةك داوةةة  ةةةةو، ةةةاوك  ؤوو كىضةة  دواوةة   
وةةةىيا و قةةادى كةةة ةةةةةةم ثيَةةةةو  و ت خة ةةك و ةةةدا  دوو خةةالة   ةةةةةو. كددةةةةو

وةكيَك لة ئةىكةكاة  داوةم جياواؤ لة ية  ِةىة ت ئةو  .  ةىويَةياة  ِىو كددةةو
ةةو، ئيَبة  ةىة و ةزمنا   ةةةو لةِةلَ ىاة   الةةة ئاي لةةااى كاةي وةةىكاىوَز ةةةىةوَة      

ةدا كة خى   تيا لةةداوةبةوب،  لةو  الة. ئةةدا ، ةةآلب ئيَةاىا  داوةم خىن ئةواؤ ني
 .  ة ةةك ئةي ةا و  ري كةن ئةكدد  ةة  اوت و كةى  و دؤ

   كة ة ةوك و   كالَ ةةوب واخةد و ت كةىد ئةةلةيَت، ثا ةةةةى  ةةةوب لةِةةلَ     
خة ةةيَة  ِةةوى مشا    . وط خة ك و ةداوةكاا لةِةلَ ةةاوت و داوةباةةاا ئةةيواو    

 . تاو لة  ةى  خى ةوو تةكامنا  ةةوئةووا و تا ئيَ ةةةو لة داوةبا ، 
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نةنكى فاروق مةةال  ( )دادت)مريةم ساَلح     

 3591، (مستةفا لة دايكةوت
 

ةاةيَت ةاو  داوةي داوةم،  دوةب 
وةةالةح ةةكةةةب كةةة ثيَبةةا  ئةةةِةت     

و لةةة  كالةيبةةةو  تةةا كىضةة   ( داد )
دواويةكةةةن ةةةةىد واب ئةةة اةبيك  و 
ق ةةةةة خى ةةةةةكاة  و ثالى كةةةةاةي 

ةةةةةم  ةىوةكةة   . كةوة  ةةئةةةةاىد  
داد  لةِةةةةلَ . ةةةةاووَة  ىلَ ةةةةاةةوو 

اا كةةة ةةةداك ةةةةو و كةةة  ةةالة  خالةبةة
داوةةك ى ةتةةاىن لةِةةةلَ ئةةةكدد، لةةةو 
 الةة ِةوى وةواةاا ئةيوا و ىؤياةةةو  
لةِةةةلَ داوةبةةاا و ئيَبةةةو ةةدواوةةاا 

 .وةىداةي وةك ويبا  ئةكدد
كاتيَةةك ةةةاوكم  6/81/8663ىؤين 

 كىضةة  دواوةة  كةةدد، داد  ةةةةداخ  
ةاوكبةو  كةة ؤؤى خى ة  ئةوو ةت    

وةالَ ثة      811ةوكاتة ئةواةطةت داد  تة ةة  لة ئ. ةةخىو كةوت و وةىك ةاوةو 
خىك وةوى و وث  و ضةاون  . و تا دوا  ةون يواة   ي  د ى اةيَة  ةةكاىةة يَكاةةو

كالةي  ةوفةو  ةني ةةةو، وةةكَيةباة  ةةاو ةةاةةو  ةيكط، ئةةوو  ةةىى ، وةةكَية  تةد           
 .تاد..وةِةكة، ةآلةة قةى ج، ةي اى   ةهلةل 
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 ي مةال رةسولَي ديَليَذةبنةمالَةي حاجشةجةرةي 
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 مالَى باوكم
 ةة  لةةة خاةةووةةةك  ة ةةةوك  وةةط يووىويةةاا  امتةةة دةيةةاو ، خاةةو كةةة ةزوةةك    

دواتةد ةةةى جةاد  كةةوت و ئيَ ةتا       حاج   ةةي ى وةةلة  دوَفيَةو  ةةةو كةة      زِةوت  
دواك كىض  حاج   ةةي  (  ةي   تةةاك وةةة ت)ةاوكم . وة ةة يَةي ةةلةةك ةاىل

 . ى وةلة  ةاثريب لة  زِةوتةكةواا ةةوةةو ةة ئيباب و  ةد ىةو 
لةو ِةىة كي د ىِةؤوَكة، ثيَش ئةةو ك خبدوَبةة قةتاخباةةة، لةةةريب دآ ؤوىةةةك      

لةةو كاتةةو ن ةةريب دوَةت  ةةتا      . ا خةىوة  واىوةدد  ةةةوو  كات لةِةلَ  اوىةوَةامنا
كات كةةىمي   )ِةويتيكة قىةاغي دواةاو ةاويش  ة ةو ىؤيوَك لةةةىد ب دوكاةةكةن 

كات كةىوم، كةويَة  خى ةوو ت و ثياووَة  ق ةة  . دا كىئةةةووكةو (و وتا ة تة
قىةةاغ    خىو ةةةو، ضةريؤت و ةةوةةى ات  يوةاة  خةىك ةةى ئةَِيدةاوكةةو  و ةاوة         

 .  ةةاوَةييباة  و ت  اِدد ةةكاىئة يَكا. وةىةاؤو  خىك و ثالةةواةباؤو  ئةكدد
د ىِةؤوَين جاىا  و كة ئيَ تا ةةةةو، جاد وةك  ةاىوك ةةو كةة لةة  ةلةةجبةةو     
. ئةةة ات و ئةِةويةةتة وةةةىكاىوَز و لةووَيةةةو  ةةةةى و خةةةاى و  ةةةى ئةوةاةةوةةث  

ةةةو، ةةةو جاد وةةدا، تاكةة تاكةة ئةتة بية         ةيَطة ا  ئةوكاتة ئةتة بية  ؤؤى كةةب  
وةكيَك لةو  تاةةك  كالة  ِةىة ت ضيَو ا  ىلَ ئةةيك ، ئةةو  ةةةو   .  اتةوضىك ئةكدد

 ةوىا اةةةةو  ثيةةا  ئةةة ات و ثةدة ةةةو لةةة ِةةوَز ةةةةى و ةةاؤاىةك وةةفيَباة       كاتيَةك لةة   
وَزوَةبا  لةيَ  ئةىؤويت، ئيَبةو دواك ئةكةوتني و خى ا  ثيادا  ةلةةةواو  و ضةةا ِة

 .ئةخ تة خةاى و 
ةى ةاو  اى و  اتةضىن ئةب ِةىة ت و ئةو ِةىة ت، لةجيات  تاك ة ، كةى وةةن   

كةويَك وا  ضةةا كةويَك وةا  خيَزاةيَةك   .  اتةضى تةةيا ىةى ةاةةك دوو ئةوث  ةةو
 كةةاآلةيش . ةفةة  ةةةةو 51وةةةاى ئةةةةةو  و وةةةاىةةوةيش ةة ةةيَة وةك  ِيةةت  ةةةة 

 ةلةةةواو ، ىةى ةاة ييةكة قا  ييةك  دىوَوك ةةد وتةو  ةةةو    خىوا  ةةدواكةواا
ةى ثيَيةو  لة ئةوثةكاة  ئةدا تا خيَدا ى و ةةة  و ةةى دوا ةةو ك ئة اوويةت تةا     

 . كاآل  دووىخباتةو  لة خى ثيا ةلةةاويكاا
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 فاروق مةال مسةتةفا، كةةر و وتسةتا ةسةتة، عةةلو مةةال عةةةدوَل ،        : لة راستةوت  

 3593ةةرامبةر دوكانى كةر ى وتستا ةستة،  -فةلكةي نالو  -ن دترطةزيَ
 

 كاآلة  ِةىة ت كة ةةى لة قىةاغ  وةى تاو  و دواك ئةةو و ؤؤى ثيَةةةو  ئةةةةوو     
و  اوىةوَ  ةةزوةم ةةةو ، ةةدو  ةةةو  لةة ةةاىوق   ةيَ  حمة ةةدك  ةةحةك، وةةةاح            

يق، ىة ةةىن حةاجي ح ةيَ     ةدامي  وكطةى، ىةىل كاكة حة ة، ئاؤادك حة ةك  ةي تىة
و ئةةةةة ىك و وةةتا ئةمحةةةدك حةةاج  وةةةوفةلةآل، جةةةيىل وةةكطةى، ىةةةىل وةةالةح ئاغةةا،  
ئةوىة محاة  حاج  ةةداوم، ةةةوؤادك جةةيل ئةةةةةان دواتةدوش ي ةاى ك  اوىةوَةامنةا         
ؤوادن ئةكدد و ؤوىةةةك كةات ثيَةةةو  ئةةةةوو  و و ت تاقبيَةك و  ةاةةوو ،  ةلة ةا  و        

 .يَةةو  ةةوداةييتكبا  ث
لةةري ة كة  كالَ ةةوو  جاىوَةيا  ئةةة ىن و وةتا ئةمحةةد و ىة ةةىن حةاجي     
ح يَ  ةةو ةة  ةىةوا  و ئةةة ى خةجنةىوَةي ةةد وتةو  ةةو، ئيَبةةو ئةةةة ى ا    

ةةةىن ةةا   ةةا    : ِدتبةو ةى ئةو ن ىة ةى ةدوكااى ةةكات، كةضي ىة ةةى ئةةوطةوت  
 ! خةجنةىوَةي تةختة ا  ليَ ةاات
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 فاروق مةال مستةفا

 سةرتتاى ضةونة قةتاخبانة

 رةتاى خويَندنسة
ىلةو ك تة ةةي ضةوةة قةتاخباةةب  ةةيَت، و ت ِةوَطد ةةداب ةةى قةتاخباةةةك    ةة

ك ك ةةا  و  او وةةةك  كةةةب لةةةوآ ةةةةوب، ئةةةو  او وةةةو ةةةري و ىك ؤؤىك (ؤ  ةةدا)
 او وةك  كة يش ةدا ة قةتاخباةةن ثيَكجةوَكييةكا  كة دوان ةةو ةلةىؤكةك . تيَااوة

كداةةةةو و  و  ا ثيَكجةةةوَ  لةةة وةةفيَباةي ةىوةة
ئةو ىؤي  . ن ليَكدا(ىةةاولةياله)دواتد ةاون 

خى ةةةب لةةةةري ةاضةةيَتةو  كةةة ئةةةو كاتةةةن  
تة ة  ِةويةتة تة ةةةي قةتاخباةةة، كةاكم     

 ةةمحةد ئةةةةةاك   ى ةيقة   ) ين ةدد ةىيك 
ن ةةةةداد ىك، ووَكةةةةوا  ِةةةدد و لةةةة (ى وةةةاب

تةا  . قةتاخباةةك ةةو ةلةيية خدا ة ثةىىل وةةت  
ةك  ا ىوةةتاواة  ئةةةو وةةالةة و ئيَ ةةتاو ؤوىةةة

و ي اى وةةةك  ؤؤى لةةة قةتاةيةةاة   ةةىةوَة ةةةةى
ئةو ثىلةة و ثىلةةكاة  تةدك ةةو ةةلةيية لةة      

 اوةةتةو  و تا ئة دةؤو لةِةلَ ةري و ىويباا 
ؤؤىواةةةاا لةةةةيَةا  ةاوةةياوك و ةداد ىوَتيةة    

  .ةزوةاا  اووكةتةو 
. 8ىن وفيَباةيا  كىةةكاةي  وةكيَةة لة قةتاخباةة وةى تاوية  ةى( ةةو ةلةيية)

جةةةيل حمة ةةةد )دا ضةةةو ة ةةو ةةةلةيية، ئةةةو وةةالةة  ا ىوةةتا 8619 ةة  لةةة وةةالةي 
ةةئةاد ى  ةيا   )وةالةي ثيَية   ا ىوةتا    . ةةىةوَة ةةىك قةتاخباةةكةة ةةةو  ( وةوفةلةآل

كة  ةىاىوفيا  ثةط  )ةةىةوَة ةةى ةةو، ةةآلب ئةو والةة لة ثةىو ىد ن وفيَباةي ( ةةكد
 (. ةةةتيش)ةةو ةةو  (ئةِةت

                                                 
 
 و  دا ةةؤىا و لةة   (وةكةةب )دا ةة ةاوك قةتاخباةةةك  8/81/8633ئةب قةتاخباةةوة وةى تا لة  

 .8651ك تة ةؤك 81ةاو كةك ِىىةىةا ةى ةةو ةلةيية، و ةةو ةاو و   اوةو   ةتا  8636والة  
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، (رتفيقى رتسام)رتفيق مةمحةد : لةرِاستةوت

 فاروق مةال مستةفا، عيزتدين مستةفا رتسةة،، 
 3591مزطةوتو حاجو مةال رتسة،، 

ةة ىك ئةو خز اوةت  و ةداد ىاوةتييةن جةيل ئةةةةاوي ةةىةوَة ةةى لةِةةلَ ةةاوكم    
ةةآلب لةةةىا بةى ةزوَةةك  ة  و  ةةةاآ ةةداد ىك     (. كاكة جةيل) ةوبةو ثيَم ئةِةت 
و ( كاكةةةة جةةةةيل )دوةة ةةةاا وةةةةد  

ئةةةو . ةةوةةةةخةاىد(  ا ىوةةتا ِيةةا )
يَةةةاا  و كاتةةةةن ؤؤى تةةةةىة  ئةةةةةةو، ل

ةةيقةكةةةك  ةةةى ئةةةةةو ةبيَةةت، ئةةةب  
ةةيقةكددةةو ؤواتد  ة  و ئةةةة ىك   
و وتا ئةمحةدك حةاج  وةةوفةلةآلك   
ئةا ىؤان ئةِدتةةةو ،  ةةةوتةكة ةةي  
ثةةةىو ىد كدد  و ةةتةةطةةةو  اتك    
جةوتيَةةك  كةةالة   اىو ةةاج ةةةةو كةةة     

ىؤيوَةيةا  كاكةة   ! خز   خىك ةةةو  
جةةةيل ؤؤى لةةة  ةة  و ئةةةةة ى تةةةوىة  

ئةةةةلةيَي ةتاةةةةةةب ةةةةة : ، ِةةةةتيةةةةةو
: ئةةة ى ِةةتي . قةىةاةي وةت ةييةت

ةةو د  اة ةوةن كةة ثةلةثيتةةكةةن   
 ةاو ؟ تة ةؤ ئةةة ى ئةوزاةي كاكةة  
جةةةةيل لةةةة  الةةةةةو  د  اة ةةةةوةكي  

 ! ثةلةثيتةة  ةاون  ةوة
حمة ةد . كة ضةو ة ثىلي دوو،  ا ىوتا حمة ةد تىةيق واةةن ىةى ةي ثط ئةِةتني

( حةةيو  حة ةةك )ةةةى ئةو ن تاقاةةك داوةة  ةةةو ةةة ةةاوك داوةييةةو  ةةة       ئةةةةاك ل
ئةو ثياووَة   يَب  و خةوَكا واى ةةو، لة خةوَكاةةو ك ىةى ةي   ة  ؤؤى  . ةاوداةةو

 وةالَ د وا   دواك. ك ةى دائةةاب6ك ةةئةوا ط و  ةى 81ىاؤوبةو، ةةآلب  ةىِيز مند ك 
 .ِالةتةكددمنا  و ةةوةةو   اوةك وةىبةت مند وةئةو خز   وةك ،  كة ىوَةةوت كددوك  ةة
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 ا ىوةةتاوةكي دوةةةةو، ىةمسةةا  ئةةةةةةاك، واتةةة ىةمسةةاة  وةةةىياك  ةةةي    
ىةةاو ةةو كة لة ثىىل ويَية اا واةةةن  يَةوووك ثةط ئةةِةتني و ضةةةاو  وادِةاىك       

وةكيَةي تدوش  ا ىوتا ح يَ  والةح ئاغا كة ثياووَة  ىووخىو ةةو . ئةوويم  ةوة
ئة يش ثيةاووَة  ضةات   .. ، وادوا  ةةخيَد(كةىةك ِةىة ت)ى  اةاا  ثيَ  ئةِةد  ةى ة

داود ئةةةةاويش  ةةةو كة  ا ىوتاك و ىؤمشةا  ةةةو،   . و دواى ةةو لة قةتاخباةةكةدا
وةى تاويةكا   ك قةتاخباةة(ئي تيعداؤ)واىو  كةىو  كةىوياا ةى  ةةةط تاقيةددةةو  لة

 .الةة ثفةن وةكة م ةى قةتاخباةةكة ا  ةةد وت يَكا ك   ةلةبواىد و ئةو ةةو ئةو و
وا ةاو  ؤؤى كةو ةة وتاوي   كالةي  خىوا  د وت ةةة ةري و ىوة  تى ةاىكدد     
 .ئةكة ، ةةآلب    قىةاغةكة و ت خىك ئةِيَدة ةو ، ضةةةة تاب و ضيَووَة  خىك  ةوة

وةةكيَك  (  ةيَدكى ةيَةةةو  . )واآلة  وةى تاو  ِةليَك ةري و ىو  خى ة  تيَااوةة  
 ةى لة ثىىل وةكة   وةةى تاويةو ، و ت خىوية    . ةةو لة  اوىةآ خى ةوو تةكا 

لة  ةةةاوَك ةري و ىويةاا ئةوطَيدةَوتةةو ،  ةاوىةَن و  اوِةةىة ت ةةةوو  و لةة تةدؤؤك و         
لة . حمةلةة  ةدؤ تكةو  تا دواوات  يواة  ئةو  اىري  ِةوى وة  ةى  اوىةآ ةةوو 

،  ة  و  (تةةىتي  )ويَيةب و ضةاى  اا كة ثيَ  ئةةِةتدا   ثيةوك واآلةةك ةيَةا  ثىىل
كةة خاةةووةةك  دووقةات     ( ةةدةدو   ةةي )ةيَةةو ضةووكة حةجد كةك  ا ىوتا 

ؤؤى كى  ةةو لة ةةىد ىكي وةىا لة كىآلة  تةةييةت كةات حة ةة وةةىياك خةةوات      
، ةةواةييةةت ؤوو . وةكةةن كةات ىة ةةىك ى محةتييةة    ن كة ئيَ تا كتيَبخاةةك وفيَبا

 ةيَدكى ةةا ةةةو ىةة ةود دا وةةىكةوو ، ةةاةزاةني       "ةةى لة  اتك  قةتاةييةكا  ِةد 
ةةةة ىة ةد كةةةدا  ."  ا ىوةةتا ضةة  ئةةةكات، ئةةةلةيَ  يةةة   ةوةةة و كةةةو ةاؤاةيَةةت    

 ةلةطةىةاو  و كة ِةويتيكة ئاوت   ةوةاةةكةك وةى و ، لةِةأل يةةكةواا د ىكةوت 
اةةو ، كة ئيَبةن ةيين ؤؤى تةىة  ةةو ليَبةا   لة خةو  ةلة ةةو، تاؤ  ( ةاتيبة)كة ةاوك 

 .و ةة جكيَةدا  ىاون ةاوكة كىآل 
 ةى لة حةجد كة،  ا ىوتا ةةدةدو   ةي ةى ئةو ك قةى ةالةغ  لة د وتيةىى  
و تةةيا تةواليَتةكةك خةاى و  كةة ةةة ةي ةت قالةاى ةةك ؤؤى كةةوىة ئةوطةويةتيكط،       
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 ةة ةو اة   . ةةة ثةةتيَك  ةلةةاوةيبةو   دىووت ةةةيَت، لةوةى و  ثاىضة  قةةاوةك  
ةيَدكددةةةةو  ةةةى كاتَيةةك كةةة وةةةكيَك ة ةةيَتة خةةةاى و  ةةةى وةةةىئاو ئةةةةيَت دوةةةك        

 كة د ىخبات، كة  اتييةةو   ةلةيبطيَدةوَتةةو  ةةى دوة كةةك تةدك كةة لَية         (ىؤويت)
ىؤيوَك قةتاةييةةت  . ، كة خىك ةة خةت  ِةوى  و جةا  ةةوويبةوة ( ات)ةةووداةةو 
 كةك د ىخ ت،    و  ةيَدكى  ةلةباةطيَدةاوةةو  ةةى    (ىؤويت)اى و  و دوةك ضةو  خة

وةكةة وةكةة ئةضةةوةة     ئي   ةى كةة . وةكيَة  تد ىؤويت و  ة ا  كاى ا  كدد(.  ات)
خةاى و   ة ا   تبا  دووةاى  ئةكدد و ، تا ئةو كاتةن لة خةةاى و  قةةى ةالةغ    

ئيَبةو  ةة د ةطة ِدة و ةيَد كةةك   كاتيَك  ا ىوتا ؤاة . و د ةطة د ة  دىووت ةةو
ئيَبةو ةة دلةخى ييةو  . ةةىةاةاك ةةوةى اةاا و د ىوةددو  و جكيَةك دةياك ثيَااو 

 .ِةىةاوكةو  ةى ةاو  كاآل  و ةالة و ةتبىلةيَ  و ىاكدد  و واىويةكاة  تد
 

 طواستنةوةم بؤ قوتاخبانةى خاليديية
ئةةو ن ثةيَم خ ةتة ةةاو د ىِةاك       لة ثةىىل ثيَكجةةب ةةةوو ، ىؤيوَةك  ةةى لةِةةلَ      

و ى  ةةىةوَة ةةى ةاةطت "ثةىل ِدد و ثيَي ِةد ( حة ة دىوَوك ةةىةاو)قةتاخباةةو  
كة ضةو ة ةةىد    جةيل ئةةةةاوي ةةىةوَة ةةى، ةيكيم  ةىضةةةا   ةةولَ   ." ئةكات

." داةييةة . "ئةدات ئاىاب و لةوةةىخى ةيَةت، ةةةآلب ضةاو كاة  ئاِدوةا  ىلَ ئةةةاىوَت      
كة ثةجنة ِةوى ك قاضب  ليَةة   ةاتبةو    ) كيش داةييتم و ثيَآلو و ِىى وويةكةب 

ةةآلب جةيل ئةةةةةان ؤؤى  . داكةةا، ئةو و خىئا اد كدد  ةةو ةى ةةيقة( د ى و 
ةةووداووَةي داوة د وتم، تة ةةؤ ةةووةداون   ." لةثيَيا  ةةةى و "لةوةىخى ِةتي 

 !ِةاوتكةو وة ةى قةتاخباةةك خالياوية
ةيوةكةةةو  ثةةيَم خى ةةبةو ة ةةبة قةتاخباةةوةةةكي تةةد، ةةةةآلب  ةةةةاآ  ةةت         ل

ِةاوتكةو   اةان ئةو  ةةةو كةة   ! ةاخى يش ةة  يَيةباا ئة ات  و ئةوا  وىوياةاب
ئةةيَت  ة ةو  اوىةوَياة  ثيَكج والةةكةن ةةو ةلةيية، ئةةة ى و  يَدكى و ئي ةباىي   

  حةة الة  ئا ىؤاوةا  ةةةجط    و كا يف  حاج  وةىياك حةلةةاض  و ئةكد    حاج
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خالياويةة   ةا ة ة بة.. ة يَفةم و ة بة ةاو قةتاةياة  قةتاخباةةوةك  ةةوَة  كة ةاواةكاوم
 اوىةوَياة  ةةو ةلةيية ! ئةك ةة ةاوكم ةفةيَم ض ! ةالةيَ  ةىض  ِةوَزىاو تةو  ةى ئيَد ؟

 .ت  و ئةضةو و خى ةوو تي  ةيَةامنا  و واىو  ةاو قةتاخباةة ةة ةةىضاو اا ئة ا
قةتاخباةةةةن خالياويةةة لةةة  ةةالة  خةاليَخى ةةبةو غةةةة   ةةالةياا ةةةةو لةةة خةةةاى     

كةة ِةويةتبة خالياويةة    . ةةىخاةةقاو  ةةى و  يةك قاؤك، خاةةووةك  ِةوى  ةةةو 
تى كةىةك  ةي   تةةاك "ك ةةىةوَة ةةى و ثيَ  ِةد (وةة  ئةةةةاك)ضةو ة يووىك 

ضىةة "ثدوي ." ةةلةط ئةةةةاك"باا  ات و ِةد تىؤوَك تةوةيك  ةة دلة" خى اةيت؟
ةةاوكم ئةةلةيَت  ةة ةو وةالةيَك لةة ةةكةةلىىو        "و آل م داوةو  ِةد " ِةوَزىاووتةو ؟

 ة ةكاةاا خالياوية وةكة   قةتاخباةة وةى تاويةكاة  وفيَباةيية،  كةيش لةة ثةىىل    
ق ةةكة   ؤؤى  ." ثيَكجة ااب و  ةى لةئيَ تاو  ةى ثىىل  ة ةةب خةىب ئا ةاد  ئةكةةب    

ئة ة تى لةوةى  اىو ةاج   "ثيَخى بةو، ةةآلب  ةى لةدواك دوو ىؤي ةاةط  كددب ِةتي 
ئةةةةةاك واةييةة، كاكةة    "، ِةةد  ."ةةق َ كداووت؟ د ك ثيآَلو كاةت داكةةة ةى ةةيقة

جةيل خز ييةباةة ةةةآلب كةىة كةةك  ةةىةك ثةط ئةةدؤ ةتم و لةوةةك ميا  دا، ةىوةة         
ئةووا ةزاةة ؤوةد كم وةا     يَم ةةو وتة ةا دوو  ةةتة د واب ةةةب،تى ل. ةةقفة  كددووب

ق ةةكةت جةاةةة، ةةدةؤى و  ثىلةكةةك     "ةةةى ةوك  ." تة ةأل، ئاقفةم وةا  ةةط حةةواب   
وةة  ئةةةةاك ثةىو ىد كاىوَة  ةاوداىةةو، وةكةب تاقيةددةةو ك  اةطاةةة  ." خىت

وا غةةةوى ثيَ  ئةِةتني، ةةو، كة  ا ىوتا  يَ  حمة ةد وة( جةِداةيا)وا ىوَةةةوت 
 ."ئاةةىب ىاوتت كدد" ةوَكباا ِةت    ةدود ةاىدك ةة. ب تيادا و ىِدت16

وةت دوو ىؤي دواك ئةو  د  ةةو ىةوةدوَك جةةيل ئةةةةةان  ةات ةةىيك ةةاوكم،        
ةةاوكم  " ةة ةاوكت ِةتةو  ةةةقفةم كددوووةت؟  "ضاوةكم ةى داةا، د وت  ِدد و ِةت 

.  ةة  ةةةة ةوَداةةو ِةاوةةتكةو كة ةةةة ةةةاوكم ةفةةةيَم " ةةةى كةةةآ و لةوةىضةة ؟"ِةةةت  
ئةو ىؤي  دووجاى لة قةتاخباةة و لةىةوَ   الةةو  لة ةةوؤادك كةةىة    "ئةةةةان ِةت  

داو  و وةىوي   ةاةاوو ،  ةووش ةة ةةىد  ةو ةك ثةجنةى كامناة  ةة وةاغ   
ةا ة و    ةة يَيتةو ، ةى ئةو ك دلةت لة  ة  ةةئيَيةيَت، ةاىدوو ةتةة خالياويةة كةة     
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قةتاخباةةوة و خىويم وةة  ئةةةةاك ئاِاداى ئةكةةب كةة كةةىةك جةةاةتةة و خز ة       
 ".خى ة، تاو كة ئاِاك ليَ  ةيَت

لة وةى تادا كة ِةاوة ا ةو  ةةى قةتاخباةةةك خالياويةة ؤؤى دلةتةةة  ةةةوب ةةة        
وَ  دووىكةوتكةو ب لة  اوىةوَةا ، ةةآلب لة خالياوية لة ثىىل  ة ةة اا لةِةةلَ  ةاوىة   

( وةةىداىك غةةة   ةالة    )لةوكاتةدا و ةةى لةو و لةة ِةىة كةاا لةِةةلَ    . تددا ىا اد
 ةةةىو  ا لةِةةةلَ .  ةةاوىةآ ةةةةوو ، تائيَ ةةتاو  ةةةى  اوىةوَيةةةك  ؤؤى خى ةوو ةةتبة

وياا كة كةةىةوَة  ؤؤى ةةاو و تيَةى ةةى ةةةو،  اوىةوَيةةتييم ثةوةاا       ( ةمحةد كةىوم)
ى لةة ثةىىل  ة ةةو  ثيَةةةو  ضةةووكة ىوةزن       كدد و و ت دواتةد ةاوةي ئةكةةب،  ةة    

لة  ةوَك  تددا ةاو  خةاليَخى بةو  ةةمحةد كةةىوم ئةكةةب    . وةكيَتي  قةتاةياةةو 
 .دا  ة يا ةةو8663كة ضى  لة والة  

لة خالياويةة ؤؤى ِةىىةىاب، لةة  ةةىة  ِةةىة ت و ةزَوةةك دووىكةومتةةو  و لةِةةلَ         
ةداكاةييةبا  كةة كةات ئةمحةةد     . ةدد ةمحةددا ؤوىةةك كامتا  ثيَةةةو  ةةوةةى ئةة   

 .كةىوم و كات ىيز دوكم ةةو ،  اوىةوَ  وةك ن و  اوىةوَ  ةزووتكةو ك وياو  ةةو 
لة  ا ىوتاكاة  خالياوية كة  ةىِيز لةةريب ةاضةكةو ، وةةكيَةيا   ا ىوةتا ىةةىل     

 ةةى ىؤي ك قةتاةييةةت ئةكداوةة     . يَ  ى  يا ةةةو كةة ليَثدوةداوك حةاةةوتيش ةةةو     
( ىةوةةريك)وَدك حةةاةةوت و خةةةاىد  و خةاىدةةةةو ك و ت وةةىد  و وةةيفى  و  ضةةاود

. ةةةو ( ضةاى ةف )ثدتةقالَ و ويكيية ثاقالو  ئةةدؤ دا،  ةى ثاقالو وةت ةة ىاةةوةت 
ىؤيوَك .  ةى لة حاةةوتةكة قةلةةب و قةلةة ااد ى و يوتية  خةتةةياةةو و ئةةدؤ دا

لة كىتاو  واةةك  ة ة اا . دوَدك حاةةت ا ىوتا ىةلي ةاةطي كددب و كدد   ةة ضاو
د وةت  ِةدد و   . ةف ةم ةدؤ ةتبةو   188كاتيَك ح اة  لةِةلَ كددب، لةةريب دآ ةاو  

و آل ة   " ضة  كةددوو ؟  "ةدد   ةىيك وةة  ئةةةةاوي ةةىةوَة ةةةى، ئةةووش ثدوةي    
ئة ة وةكةب جةاى  قةتاةييةةت ثاى كةةك  اوتةا ةيَةت      .  ي   ةةكددوو "داوةو  ِةتي

!"  ةتا دوا ةف  تةواو  و وةى  ثاقالو كاةيي  ةةخةاىدوو . لَ ةدؤ تكةكاةياالةِة
 .وةى  ثاقالو كاة  ثط دىاةةو ئةو وةىد  ة ضاودوَدك حاةةت  اة  خةاىدة 
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 فاروق مةال مستةفا، شةما، حةكيم ئاغا، مامؤستا شيَخ حمةمةد: لة راستةوت
 3591ةو خاليديية، سةيد غةفةر، كةمال غةفةر شاَلى، ةاخضةي مةكتة

 
 ا ىوتاوةك  دوةة ا    تةةاك حاج  قةادىك ىةى ةاة ة  ةةةو كةة ثيةاووَة  ؤؤى      

ئيَ ةتا  (. تيَك ) ا ىوتا   تةةا  ين كدد ةة ضاودوَدك واىو  تىث  وةى يَز . ضات ةةو
لةِةلَ جياواؤو  تة ةةاا  ا ىوتا   ةتةةا  اوىةوَبةة و لةةب دواوياةةةدا ةةىك ِيَدةا ةةو ،       

، (ئةب  كالةة لةوةى ةزوَةك ِةاو او تةو )ةو كاتة وةة  ئةةةةاك ثيَ  ِةتني ئ"ِةت  
تةةىو لةةةو واىويةةةدا ؤؤى ثيَيةةةةوتةو ةةووةةت، ةىوةةة كدد يةةت ةةةة ضةةاودوَد تةةاو كة لةةة    

 ".ثيةو كاةاا وةىقالَ ةيت و يواةت لة  اىو اجييةو  ةطىىةوَت ةى  يَبين و لةوةىخىوي
وةةاآلة  ثيَيةةةوتد و ، وةةةكيَك ةةةةوب لةةةو لةةة ثةةىىل  ة ةةة اا، ةةةة ثيَ ةةةواةةك 

ئةو والةة لة واةةةك ىةى ةيةاا  ةةو    . قةتاةيية تاكةتةىاواةةن ئةو والةة د ىضةوو 
ك ىةى ةييا  ثةط لةةةىئةةكددو    (ئيكيا)ئةوكاتة داىة   . حةوت كةو د ىضةوو 

منةد ك لةوةةى ةةةو، ىوَز ةا  و ئةيبال و       11و لة تاقيةددةةو ن ةةكةلىىواا داىة ة   
داىة ةتكبا   ةةةةو كةة  ةةى  ةة ةووم لةةةةىكددةةو،        33ئيَبةة  . مند  61ئةد ةيش 

ةةآلب ئةواةةك لةةةىكداةةو   ي يا  لة ةةكةلىىواا ةة اتةو  لةةةىئةو  كةةاا  لةة   
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 ة  ةةة ىك ئةةو ةةاى  ىؤ ةكبريويةك لةة  ةالة  ئَيبةةدا         . د وىك وةكة اا د ىضةوو 
 .ةيبةوب و آلب ةا  ةو  و مند ك ةا م  يَكا ةةةو،  تيَك ىةى ة  ةيَدةةوةةوب و تةا

ةيَطة ةا  ئيَ ةتا لةةىةووك يوةا  و     . قىةاغ  وةى تاو   او وةك  خى ة ةى  كالَ
ثةىو ىد ويةو  خى   ، ضةةةة ئةووةا ؤوىةةةن خةةلةك يوةاةيَة  كة ا ىا ةةتيا       

لة وفيَباة  ئةو كاتة ضةةا ةةى اةطةوةت  ةةةو  كة ةاووةا   ةةةةو، و كةة    .  ةةةو
 . كاىِة و ثييةواؤو  لة وآلتاا ثةواا ةةةةوةةو . ك تةوت (ئيكةي اى) ةىاىوف و 

*     *     * 
جفةةةىِ  . وفيَباة  ئةو واآلةة ة ةوت ةةو، لة  الةةو  ةة ثط ئةضةوو  ةى قةتاخباةة

. ئةو كاتاةة ؤؤى ئاواو  ةةو، ؤوىةةك خةلةةةكة  ةةياى ةةةو ، د ولةة ةةةا ؤؤى كةةب ةةةو     
اةييةةةكا  ةةةةؤؤىك دوكاةةةااى و ةةىِةةاىوو و داىتةةاو و  ةةةةاوَة  كة ييةةيا   ةةةاوك  قةت

 ا ىوتا و ةةى اةبةى ةةو ، تاكة تاكةوةكيش و كة خةاليَخى بةو غةة   الة  ةةلةيَكا ى 
د ولةة ةةةةا كا    كةةالة . ؤوىةةةةك خةةةلةك لةةةةيَةا   ةةةياى و  ا كاو ةاوةةاا ةةةةو  . ةةةةو 

كاتيَةةك لةةة خالياويةةة ةةةةوو ، . ةتاةييةةةكاة  تةةدجفةةةةةىِيا  ؤؤى جيةةاواؤ ةةةةو لةةةو ك ق
قةتاخباةة دوو د واب ةةو، لةةيَةا  واةةك دوو ب ةةى وةيَيةب  ةاو ن ثيةةو كة دىوَةوتد      
. ةةو، تياواا ةدةوَك خةاىد ، ةةا  و تةاىني وةا   يَفةةةوا  ئةةدا ةةة قةتاةييةة  ةةياى كا         

 ةياى كاةيش  تكيياةةددةيخةاىدةةكا  ؤؤى كة   ةةو لةضاو ي اى ك قةتاةييةكا  و د و
  .ةةوةةو  جيَطاك ةاىة ؤاو  ؤوىةة ا  و ئةةةو   اوةك ةاخى ي  ةيَةا  قةتاةيا 
 يَيةتا لةة   . لة قىةاغ  وةى تاوياا لة ضةةةا مناويةيَةي و ىؤ ةياا ةة ةااىةةوب    

ةةةى ةة ةةااىويةدد  تاقييةةا  . ةةو ةةةلةيية ةةةةوب لةةة كةىوةة  كةىوةةياا ةة ةةااىةةوب
ةط تاقيةددةةةو  ةةاىو  ئةةةيَت ةةة     "دوَت داود ئةةةةاك ِةت   لةةريب. ئةكددوكةو 

. ئةو ةةو لةئةجنا اا وةكةةب ةةةوب  ."  ةلةبووَددىاوك ةةو ةلةيية لة كةىو  كةىوياا
جةة اىل  )ئيَبة و قةتاخباةةك ِةوَو  ةى وةكة    اةةووكةةو  و،  ة  و وةادك ةةةخيَد     

. ةو  ِةويةتيكة خةالةي كىتةاوي   كة قةتاةيي ِةوَو  ةةو  ةىدووكبا  ثيَة( ىةةةك ةاؤآ
جةة ال وو ةةت  لةوةةةى كةىوةةييةكة داةكييةيَت و  ةة  خيَةةدا كةىوةةييةكةب ىاكيَيةةا و   
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ئي  ةةو ةة  يتة دةك ةيَةا  حةكة ةكا  كة كااا  وةكة ني و دواجةاى  ة    . داةييتم
ئة ةةةو ةةةى  ةة  د وةةتةةوتيَةي ِةةةوى  ةةةةو ضةةةةةة قةتاةييةةة        . كدا ةةة وةكةةةب 

ةو  و ىوَزوَة  تاوبةتيا   ةةةو لةةاو قةتاةيةا  و لةةةاو خةةلةة     و ىؤ ةاى كا  دواى ة
 . اىوياا، ضةةةة وةدا  كةو ئا اد ن ةةىةوَة ضةوةي مناوية و ىؤ ييةكا  ئةةةو 

 
 خزم و كةسوكار

 ا ة  ةمحةد و  ا ة  ةي ئةمحةد و  ا ة ةةدةدو  و  ا ةة  :    ضةاى  ا م  ةوة
اةةةةب، ةري و ىويةةةكي ؤؤىن  كةةالةيم لةِةةةلَ   جطةةة لةةة  اوىةوَةةةاةي قةتاخب  . حمة ةةةد

لةة  . ب ثياووَة  ؤؤى ق ة خةىو و  ةيعدلةةةى ةةةو   ( ا ة  ةمحةد. )خز ةكامناا  ةوة
ك (حةاج   ةةي ى وةةلَ   )ةاوكم ِةوى تد ةةو، ئةةةو لة جيات  ةاوكم، ئةةو جيَطاكةةك   

ة ةةداخةةو   ةاثريب ةطدوَتةو ، ةةآلب ئةو ىوَطاك ةاؤىِاة  و كاىك ئاؤادك ِدتبةو ةةى ك
كةة  ( ةاؤوة  )و دواتةد  ( ةةىك، ةةةوؤك، ةةئةاد  )لةِةلَ كةىة كاةياا . تياواا وةىةةكةوت

 ة  و ةةةوؤك لةة ثىليَةةاا ةةةوو ،      . لةوا   كالة  ةةو،  اوىةوَيةتييةك  ؤؤى ةا   ةةةةو  
. ةةئاد دوو والَ دواك ئيَبة ةةو، ةاؤو  ضةةا والةيَك ؤواتد لةووش لةدواك ئيَبةو  ةةةو 

ؤوىةةةةك ؤؤىك تة ةةةة   كالةيبةةا  لةِةةةلَ ئةةةب  . ك لةةة ئيَبةةة ِةةةوى تد ةةةةو كةةات ةةةةى
ئةوا   الةيا  لة دوو  ةةوَ   . ئا ىؤاواةةدا لة ِةىة كيَةاا ةةوو  و ثيَةةو  ِةوى  ةةوو 

ةةو، لة ثيَياا لةة ضةةةةكةك ةةىخاةةةقاو  ةةىك ئةضةةووت، ةزوةك  زِةةوت   ةيَ          
، تةةييتيا   الة  كات حة ة  ة ةو  ةةةو  ةةو( ؤ  دا) اىر، ئةودوةوا  قةتاخباةةك 

. كةة ئةةةواةيش دوو كةىةوةا   ةةةةةو و دؤوةةتاوةت  و دىاووةيَيةتيبا  لةةيَةاةةةاا ةةةةو    –
لةِةلَ  كالةةكاة   اااا،  ا ة ىك ؤؤى ا   ةةةةو، ةةتاوبةةت ةةة ىك وةةىداةةكاة      

ية  ؤؤى ةا    خيَزاةةو  ؤؤى ثيَةةةو  ئةةةةوو  و ةداد ىوَت    ةو و  ةى  الة  وةك ك ةة
 لة ثىىل ثيَكجة ييةو  كة ضةو ة قةتاخباةةن خالياوية، لةِةلَ ئةب ئا ىؤاواةةب.  ةةةو

ؤوةةاتد ثيَةةةةو  ئةةةةةوو  و  ةةةةاآ ةيةةة ىةواةيش ئةضةةةو ةو   ةةالة  ئةةةوا  و ثةةاو  
 .ةاخنةاىد  لة كةيو كةن ةزوةيا  لةِةلَ ضةةا ةداد ىوَةياةاا واىوي ةالة ا  ئةكدد
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مةةال ئةمحةةد حةاجى مةةال     حةاجى  ، مةال مستةفا سةةفةت،،  عيزتدين. د: لةرِاستةوت
 مةال ئةمحةد حاجى مةال رِتسة،، خانةقني قادرىرتسة،، فاروق مةال مستةفا، 

 
خى ةوو تييةك  ؤؤى ا  لةةيَةاةاا ةةو، لة  ة ةو يا  ؤواتد و ةة دىوَةواو  ئةةو   

ك  ةةا م (ةةئةةاد) ةفةةةيَم دا، ئةةةتةا 8611وةةاآلةةن  كةةالةي تةةا دوا كىضةة  لةةة وةةالة   
 ددةةة  ةةئةةاد كةاىك ؤؤىك تيَةةةددب و  ةةة ةو كاتيَةةك  ةةةى  . ةةزوة و   ةةاوىةوَم ةةةةو  

لةِةةةلَ وةةادن ئةةةودا خى ةة  و ةاخى ةةييةكاةي يوةةا  و ىؤيِةةاىك   لةواد ةةة،  ة ييةةة 
 .وياوةتةددمنا  دوَكةو  واد

كةة  ن ئةا ىؤاب  (ةةاؤوف   ةةي  ةةمحةد   )ةة كىض  دواوة  ةةئةاد و  ةة ياةةوة     
قةامسفةدا ضةةوةة ىوةزك  ةة يااةةو ، دوو  ةاوىةوَ  ؤؤى خى ةوو ةتم ىلَ       . لةِةلَ د

ةةئاد ضةةةة يووَة  دميةكداختةاؤ و ثيَيةةوتكخةاؤ ةةو،  ةةتا دوا  . دووىكةوتكةو 
واتي يواةي كة ةةوةةو  ليَثدوداوك ىوَةخ تك  وةكيَتي  ةييتباةي  كةىدوةتا  لةة   

ةةئةاد لةة ةريكددةةةو ك وياوةيياا ثيَيةةةوتةو      . ةة  ا،  ةى ةةو واد وية  اوةو 
 .ةةو، لة يواة  كى ةآلوةتيياا كةويَة  ىووخىو و ق ةخىو و ىاوتطى ةةو

ضةةوةة ةيَةة ثةاىت      8651ئا ىؤاكا  كةة  اتكةة ةةاو وياوةةتةو ، لةةدواك وةالة        
دميةكدات  كةىدوتاةةو ، خةةات و ىوَباؤك وياوي  جياواؤ ا  كاىك ةةئةكدد  وةةى  
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تاوةت  و ةداد ىميا  و تا ئة دةؤو لةِةلَ ئا ىؤاكاة  دوةة اا كة لة يواةةاا  ةاو    دؤو
ةةىك و ةةوؤك، لةدواتددا و لة وةاآلة   . ئةو ثةوة ةاوية تةةاوتىلةة ا   ةى ةةىد وا ة

كةةة ىا ةةةدد و خةةىب  ةةاىد و ، دواك  اتكةةة وةةةى    8661تيَةى ةةاة  وياوةةياا دواك 
تددا ليَ  ئةدووَم،  الةةكاة  ئةةوا  دوا  لةةو  اآلةةة    حةكب  ىيوَب  ةةى  كة لة  ةوَك  
ؤواتدوش لة  الة  ةةوؤك ئةةةوب و  ةةةاآ كةاتيش   . ةةو  كة خى م تياواةاا ئة اىد و 

حة اىِةوةكي دوةة ةم  ةالةي   . لة  الة  ةاوكيا  دالةا  ئةدىاب و كاد تياواا ئةةدد  وةى
دب و خة ةةيَة  ؤؤى دلة ةىؤ ةةةو    ةاج  وةةية  ئا ىؤاب ةةو كة ك    ا ة  ةي ئةمحة

  .ةىب و خى ةوو تي     و ةاج  وةةيح لةةاو ةكة الةةكة اةاا ؤؤى دواى و ةةىضاو ةةو
 ا ة  ةي ئةمحةدب، كة ةداِةوى ن  ا ةكا  ةةو لةة خاةةةقني ئةةيوا و ئيبةاب و     

وا دوةةاى  لةةة وةةةىد    .  ةةةد ىةو  و خةةةتيب   زِةةةوت  ِةةةوى ك خاةةةةقني ةةةةو
ةياا ةى خاةةقني ةةوةةو   ةةتي  خاةةةقني و  ةةتا و ةةات  لةة وةالةي      وةكة   ضةو

خاةةةةقني ةةةةىد واب . ةةةة  ةىجةةةى  وةكةةة   وةةةةكةك خاةةةةقني ئةةةي يَددىا  8691
وةةةةكة و  ةةيعةك تيَةةاا ةةةةو ، ةةةةآلب  ةةا م و ئيبةةا    ةةيعةن ئةةةو  ةةاى ، واتةةة    

تةةاةةةت ئةةو   . ح يَكييةك  يعة و  زِةوت  ِةوى ك وةةكة ؤؤى ىوَك و تةةةا ةةةو   
كاتةةةن  ةةا م كىضةة  دواوةة  كةةدد  ةةة ةو ةةةاوداى  ئاوكييةةةكاة   ةةيعةو لةِةةةلَ     

 .تةى ةكةواا  ات  ةى وفيَباة  و لة ح يَكييةك خاةةقيكيش ثدوةوا  ةى داةا
 ا ة  ةي ئةمحةد دوو كةىة و وةت ك    ةةةو، كةىةوَةيي  ةة  كالة   ددةةو كةة  

ى ك  ا ةةة  ةةةي ئةمحةةةد لةةة  كالةيةةاا ةةةة كةةات قةةادى كةةةىة  ِةةةو. ةةةاوك ى وةةةلَ ةةةةو
تةقيكةةةو ك ةةةاىجنىت وةةاخةد ةييةةةك  ِةةةوى ك ةةتةةةقية ك ةىىدو ةةاة  وةةفيَباةيي  

ةة .  ةى لةو كات   كالةييةو  وىوا و جةىةةؤ  ةةو . د وتيَةي قدتاةةوئيكطفيز كا  
ةةو لةو خةوَكةا واى  ِةوىاةةةك ةةة د ِبةة   ةلةةةكةةووَت، كةة        ِةوى ويش وةكيَك

ىضةةا   اةطَيةيش ةة  كةالة  لةة قةتاخباةةةدا ةةخيةَوكةاةَيت ةةةآلب دواوة  ةبَيتةة         ة
جياجياكةةاةي و ت ةيزوةةا و ةةل ةةةةة و ئةةاةةىك و    خةوَكةةا واىوَة  ِةةةوى ن ةةةةاى  

ؤؤى خىو ةةةو، ةةة وةةت د وةت ةةةخش       كات قادى  اىري ةةو، د ةطيي  . ئةد  
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كةات جةةيليش  ةةى    . ةةةو  ةيطاىك جةا  و  ةت  واك ئةةكدد جيَطةاك وةىوةةىة ا     
ئةمحةدب ةةو، ضةةا والةيَك لةة كةات قةادى ة ةةوك  ةةةو، ئةة يش         ةي كةىةن  ا ة

منةوةةةةك ثيةةاون دلةثةةات و دلة ةةىؤ و خى ةوو ةةت ةةةةو لةةة ةكة الةةةةك حةةاج   ةةةي   
 .كىض  دواو  كدد دا1116ى وةلة  دوَفيَو دا و لة والة  

يَةى ةىاة  ئةاؤاك حيزةة   ةيةىي      ةىدوو ئا ىؤاب كات قادى و كات جةيل لة ت
 ةىدووكيا  ؤوكااةةكاة  ةةغاا و حفة و ةةِد  وةملا ، و كات جةةيل  . ىيَدا  ةةو 

كةات جةةيل لةة    . ةة ثيَيبةىِاوةت  ضياكاة  كةىدوتاةيي  ضةةةا وةالةيَك ةيكيبةةو   
وةىد  ي ثيَيبةىِاوةتياا لة دوَفيَو  ةةو، ةاىودؤخي ئةةو كاتةة واةةةو كةة ؤوىةةةك      

ةةةة ةةةا  و دؤ : لةةة ةاى ِاكةةةوا  ةةةا  و دؤوةةا   ةةةةةو، كةةات جةةةيل ِةتبةةةون كةةات
تاقةة خة ةةيا  ةةاج     . خةاىد  تَيةد ةةاةني، ةةةلةةة  ةةتا  اةةاوو ئةةةني ئةةخيىو        

وةةةةيح كةةة خة ةةة  ِةةةوى ك  ةةة ةو ا  ةةةةو، ئةةاةد تيَة  ئةةاؤا و ةةةةة  ةةةةىؤ و 
ك كةىةوية  لةة   ( يةةا )ك كةىةك ةةة ةةخى ةييةت لةد وةت دا و    (ةدوا)خىىةاِد ةةو، 

 .ةىىدو اة  قةآلدؤوَاا كة ئةوكاتة خةوَكاكاىك ؤاةةىك وفيَباة  ةةو  ة يا ةةو
 ا ةكةن تدب، كة ئة يش ثياووَةي ىةملاةي ةةو  ا ة ةةدةدو ، وةاخةد ةفةةيَني   

ئةةةو ي يَدوةةاى ةةةةو لةةة ةةى اةطةةةك كيةةتةكالَ، لةةةةيَةا   . ك  ةةاىري ةةةةو(ئةةاىك.  )
ئةةو لةة   . ةةا  اىؤضةةةوةكاا يوةاة  ةةى اةبةةىو  ةدد وةةى    كةىكةت و ضة وفيَباة  و 

ئاؤاد وةةت وةالَ لةة  ة  ِةةوى تد      . ن ةى  اةةو و (ئاؤاد)و ( يوا ) ة ت  كالَ تةةيا 
وةاآلةيَة  دووىودىَوةو  اوىةوَيةةت  ةةة يَز ا   ةةةةو و خى ةوو ةتم ةةةو، ةةةآلب         . ةةو

كةة  . اتةد ةةةجيَ   يَيةتني   وش دو(يوا . )ةةداخةو  ئاؤاد ةة ِةجن  كىض  دواو  كدد
ئةضةوب ةى كةىكةت ةة خى ةوو تي  ئةواةةو   او وةةك  ؤؤى ئة ا ةةو ، ةةتاوبةةت    

داوةيييا  ةى ئيَبة و كةة  . خى ةوو تي  ةاوكيا  كة ثياووَة  ىؤ كبري و  اىري ةةو
ئيَ ةتاو كةة   . ئا ىي  ةةةةو، ةةلةةة و كة ثةوىوَك وىؤ و خى ةوو    ةةةو ةى ةا  

لةةةةىك  . ِةىة كاةة دوَكةةو  وةادب كةة  ةالة  ئةةواة  تيةاداةةو       كةت ئةوئةضبةو  كةى
لةوةةةى و  ةةةو، وةةىد  يَةيش    ( قىىوةة )وا  ثيَةا ِةت و  (ضاو )ئة بةى ئةوكاتة 
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ئةوكاتاةة لة كةىكةت  ةةةاوَك  ةاوىةوَ  تةىكباةييةبا   ةةةةو     . ةةو( قةآل) الةيا  لة 
 ةا يَة  تدويةم  ةةةةو  ةةة ةةاوك      . كة ىؤياة  دووىودىوَو ا  ثيَةةو  ئةةدد  وةةى 

 . ا ة حمة ةد، كة ةة ِةجن  كىض  دواو  كددوو 
لة  اوىةوَةاة  دوةةب كة ةةة ىك خز اوةتييةةو  ةةوةةوةةة  ةاوىةوَم، كةىة كةاة       

. و كات ئةمحةدك ةةداك ةةةو ، كةة ثةةىؤاؤاك ةةاوكم ةةةو       (  ةي ى ؤا)كاكة ى ؤا 
اةي و ئةب دوو ةداوة  ةتا كىضة  دواوة     ا  ةة  ا ي خى ا  ئةؤ(كاكة ى ؤا)ئيَبة 

 ةةاوَك لةة  . ةاوكم و دواتدوش  ةتا لة يواةاا ةةو  لة ةزوة و  كةوةكامنا  ةةو 
كةىة كاة  كاكة ى ؤا لة تة ةة   كةو  ةزوك ةةو ، تا ئيَ تا لةِةلَ حاج  ةةتاحي 

ي حةةاجي ةةةةتاح،  ةةيَدكى و ضةةةةا خة ةةك و ةداوةةةك . كةىةوةةاا  اوىةوَيةةةتيبا   ةوةةة
 ةةى  . ة ةوك ن  ةةةو، لة ضةاىةاو ةةىا بةى  الة  ةةقط ى  ياك قة ةا  ئةةيوا   

ةة ىك ةزوةي  ئةوا  و  اوىةوَيةةت  ةاوكباةةةو ،  ة   اوىةوَيةتييةةكي ؤؤىب لةِةةلَ      
. دىووت كددةةو ةاىو  و ةةى واوة  ةةقط ى  يا و دواتدوش لةِةلَ ةة ب  ةداوا 

لةةة . واةاو ةةةاك و وةةاىو  ةتبةةىلةيَكم ةةةةو ئةةةوا   ةةاوىةوَ  وةةةىد    ةاو ةةةاك، د
دواةاو ةان تيثيَة  تىث  ثطوا   ةةةو ئةو ةا ن لةوادب  اةيَت ةاوك تيث  ئاكى 
 .ةةو،  كيش ةة ىك ئةو ةداد ى و خز اةةو  وةكيَك ةةوب لة ئةةاا ةكاة  ئةو تيثة
 كات ئةمحةدك ةداك كاكة ى ؤا كة لةب واآلةةك دواوياا كىض  دواوة  كةدد  ةةتا   

لةةة ةةغةةاا جاىوَةةك كةةة  ةةة ةو . ةفةيَةة  ثيةةاووَة  ةةةاو و د وةةت و دأل كةةداو  ةةةةو  
. ئةِةىةا ةو ، د ىة ت   الة  كات ئةمحةد و ت جىى  ةةىةا ةوةكي ىلَ  اتبةو ةةىب 

ةةةو، ةةة ِةةجن     ( حمة ةةد )كات ئةمحةد ضةةةا كةةىةوَة   ةةةةو كةة ِةوى كةةوا       
ة لة تة ةةة   كةاا ةةةو  ةةتا     حمة ةد ك. تةو ي ةةخى ي  ات و كىضي دواوي كدد

لةو  كالة  ةةو، ةةداخةو  ئةووش ( ئةكد ب. )ةفةيَ  كةىةوَة  ةاو و خى ةوو ت ةةو
 .لةب واآلةةك دواوياا كىض  دواو  كدد

 ةةةىِيز  ةلة ةةةكةوت  ئةةةو خةةزب و  اوىةوَياةةةةب لةةةواد ةاضةةيَتةو ، ةةتاوبةةةت      
 .ق ةوةاوي داةييتك   ةواةة
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حةةاج  قةةادى )اى وا  لةةة داوةبةةةو ،  ةةالة  خةةالةم  لةةة خز ةةةكاة  دوةةةةب، ئةةةجم
دو ةاةةو   . ك جةاةة ةةىط ةةةو  (كةة ال )ك ةاوك  كةات ىةةىل و كةات ةةةكد و     (والةح

خاةةو كةك ئةوا  لة ةةلةةك ةاىل ةةو كةة ثيَية    . ئيَد و ةى     الةيَة  كداو ةةو
ةوى  ةةةو،  خاةةو كة ِ. خاةةوك حاج   ةي ى وةلة  ةاثريب ةةو، خالةم ليَ  كدةوبةو
ةري كةةةوا  و ت كةةاىوَز .  ةةةؤاى  ةةةتدوَك ئةةةةةو، ةةةاخيَة  ثةةدة لةةة  يةةة ك تيَةةاا ةةةةو

لة حةو ةةو  ةةة قالةاى ةة ةةىك ئةضةةووتة      (. قةود كة)ليَةددةةو، و ثيَيا  ئةِةت 
 . خةاى و ، جيَ  ثالةةةوتك  دوو كةو  تيا ئةةةو  و  ةوَكيَة  ةيَكك ةةو

و كة لةو واآلةةك ثيَيةودا لةة ئةةلةباةيا كىضة     كةىة  ِةوى ن خالةم كات ىةىل ةة
 8511لةةري ة  ة ةو والةيَك لةة ىاكددةة    . ئةو ةة ِةجن  و ىؤ ةاى ةةو. دواو  كدد

ةةةةو كةةة ( ئةةةةةةةكد)دواك ئةةةو .  ةتدوةاا لةةة ئي ةةتعداؤدا وةكةةة   وةةفيَباة  ئةةةةو  
ةةاا ةتبةىلةيَك    والةيَك لة     كالة  ةةو،  ةاوىةآ ةةةوو  و لةة حةو ةةكةك  ةالة  ئةوا     

ةةةو كةة ِةةجنيَة  و ىؤ ةةاى     ( كةة ال )لةوا   كةالة   . دووكةو ةة دووكةو ئةكدا
كةة ال ِةةجنيَة  ؤؤى جةةا  ةةةو، لةةو تة ةةةةدا       . ةةو، و واىو  لة ةجةاة  ئةةكدد  

 . ةى وط ةدا  ة ةووا   يةى  ةةو .  يةىييةك  ئاؤا ةةو
لةةة . ؤىن  كيةةا  كةةدد لةةة وةةاآلةي خى ةةاىدةةو دا خةةالَ و خةةالةىي  خز ةةةتي ؤ   
خةالةىي  يةيَةةي ؤؤى   . ثةجنةى ن يووى كةواةةةو  كةىآل  و  ةةقا ةكا  دوةاى ةةةو      

. ةةو، لةِةلَ ىووخى ييةكةن خالةم  اةيا  ئةداب لةيوا  مبيَكبةو ةاو و ق ةخىو 
وةىةاؤوي خةىن ةةى ئةِيَدةا ةةو  كةة ضةى  لةةثاو جةةةطي جي ةاةي          خالةم ةةوةى اتي

ةيَطة ا  حةاجي قةادى خةالةي داوةةم ةةةو، ةةةآلب لةِةةلَ        . او تةو و ِةىة( ةاكى)ضةو تة 
 .خةاىدةةوداوةييباا  ريوا  

لةِةلَ ةةكدن خالةىؤا اا  ةى لة ؤوو و  لة قةتاةياةةاا ثيَةةةو  كاى ةا  ئةةكدد و     
 الةةكة يا  و ت ةاى ِاوةكي حيزةي  يةىي واةةةو،  ة ييةة كىةةوةةةو ن تيةادا     

ونَ خىوةا  ئة ةاىد و ، ئةةو و ؤوةاتد ةةة ىك كةات       ئةكدا و كةوةاةي  ةةآلتةو لةة   
 .ىةلييةو  ةةو، كة كةىة  ِةوى ن  الَ ةةو
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. كة ال  اوتة ةةي ةةئةاد ةةةو  .  الةي خالةم و  ا ة  ةمحةد لةوةكةو  ةزوك ةةو 
لة كىآلةي ةيَةا   الةي خالةم و  الةي ىةةاولةآل ةةط و  زِةوتةكةن ةةاوكم و ةاثري ةاا،   

، لةووَةةاا ثةةةمتا  (حة ةةة ةةِةةة كةةةوَد )آلةةكةةةن ين  ةةالةي لةةة خةاىويةةةو  لةةة كى
 ةةى خز ةةكا  ثيَةكج  ةةو كةةو ئةةةةوو ،       .  ةلةةةخ ت و واىوي ةالة ا  ئةةكدد 

لةواةةةن كةة لةةوادب ةاضة ،     .  ة ي تدوش لةة  اوىةوَةامنةا  ةة ةااىويا  ئةةكددو     
وش  ةاوىةنَ و  ةةو كة لة تة ةةي كة الاا ةةةو، ئةةو  ( ىةةاولي  يَ  والةح)وةكيَةيا  

 . يَ  ىةول  ةتا و ةاتي كدد  ةى ةداد ىب ةةو. لة واىويياا لةِةلةبا  ةةو
لة خز ة ةزوةةكامنا  كة لة ةةغاا جيَكيني ةةو ، وةةكيَةيا   ةالة  كةات ئةةدو      

كات ئةدو  ئةة ةىوَة  كى  ةةو، و لة  ىىة   . ىاىر ةةو كة كةىةك ثةىك ةاوكبة
يةةكةةك كةة ةةاوك ةةة ط خةا  ةةةو لةة  ةوة َ         . و يَ   ةمحةد دا ةة ااىن كددةة

يواةةو،  ةتا ةفةيَيت يةيَة  خزب دؤوت و خز ةتطةؤاى ةةو، لة كات ئةدو  ؤواتد ووَ َ 
حا يةا  : كات ئةدو  دوو كةةىة و دوو ك ة   ةةةةو   . و  اىوفةت  ةةىا بةى    ئةةةاةا

داى ةةةو لةة   ىاةيا كة دكتةىىوَة  ِةةوى  و ةةاو   . كة د ىضةوك كىليَج  حقة  ةةو، د
قةتةوبةة  ةيَ  ةةةىك    . وة ري  دكتىىوَة  ث ةثىىة و خيَزاةة  د  . ةةغاا،  ةىو  ا د

 ة   . ةةو، دوا  كالةيا   ةةةجةل ةةةو كةة د ىضةةوك كةىلَيج  ةاؤىِةاة  ةةغةاا ةةةو       
وةكةجماى كة ةةغااب ةيين ئةو والةة ةةو كةة لةة ثةىلي وةكةة ي وةةى تاوي ةةةوب و       

 .كة ةةغاا و  يةاةي  الةي كات ئةدو  ةةوو لةِةلَ ةاوكم و داوةم ضةوةةوو
لة ِةوى وييةباا و تةا ئَي ةتاو لةِةةَل ئةواةةةك  ةاو  و كةةىة و ك ةكاةييةيا          

 ةى ضةاى كةىة و ك ةكاة  كات ئةدو   يةى  ةةةو   . ثةوة ةاوي خز اوةتيم ةةتيكة
 .و لة كةواوةتيية ِةوى  و ةاوداى كاة  ةةغاا ةةو 

بة و دكتىى  وة ري  خز ةةت  ؤؤىك ةةخى ةيا  ئةةكدد    دكتىى ىاةيا و دكتىى قةتةو
ةة يَة وةك   دؤظاةة دووى لة ثاى ثةىوت  ةة تةىِةىويةكي ؤؤىك ةةخى ةيا  ئةةكدد   

قةتةوبة دكتىىك ةةاوداى ةةةو ،    .ىاةيا و د .د. و  ةةاوَةييي    ةىب ئةةدد  ةة خىىةاو 
يةىيياةة ةةةو  كةة ةةة     ةىدووكيا  لةو  . و  ةةةى ةةاك ةاوداوك ئةو واآلةةو ةةو 
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لةِةلَ وةدا  تيَةى ةةىك دوةةةدا دواك كةد تةان    ( املةت قطار) ة ةةا ةةىن  ةىط 
 .ةداةة ؤوكااة  ةةِد  وةملا  و لةونَ ضةةا والةيَةيا  ةدد وةى 8663ةةى   والةي 

 
 دةرودراوسآ

لةة  . ؤ  اةي ئيَبة ثةوة ةاوي دىاوويَيةتي ثةوة ةاويةكي ؤؤى ةة يَز و ةةىةوَز ةةو
ةةةو  (  ةجيا ئةةةةان وةليم ئاغةا )وةىد  ي  كالةياا، لة ِةىة كاا ئة اوة ا   الةي 

كةات ةةةياد دوو وةيَ وةالَ     . كة ةزوة و  كةويا  ةةى تة ةةةي  ة  كةات ةةةياد ةةةو      
دوان خةوَكةةاةي دواةاو ةةةان ةةةى . لةةةثيَش  كةةةو  ةةةةو، ِةةةجنيَةي ؤؤى ؤوةةد ت ةةةةو

لةةة . ا ةةةن لةةة ئةةةةااؤ ن ةةوتةةاا و ىِةةدت خةوَكةةا  ضةةةو  ةدوتاةيةةا و لةةةونَ ةدةواة 
. كةىة كاةي  ةجيا ئةةةةان ئيَ تا تةةيا ةةياد لة يواةاا  او  كة ؤؤى  ةاوىةنَ ةةةوو   

ئةووا دىاوويَ و ت وةت  الَ واةةو  و تيَةةةلةيي ؤؤى ةا  لةِةلةياةةاا  ةةةةو، تةةةيا      
ةةةةان لةةة  ةجيةةا ئةة. دوةاىوَةةك لةةيَةامناةةةاا ةةةةو، كةةة ئةةةووش ثةوةةو ن ثيَة ةةةةو 

خةةجاو خاةي  . خةجاو  خا  ئةختةى و لة يةيَةةي دوةةةو  ةليةةة خةاةي  ةةةةو      
كةات كةة ال و   كةىة كةاة   ةجيةا ئةةةةةاك    . داوةيا  يةيَةي ةاو و ق ةخىو ةةو

كةةات ةةةةىن ةةةةو كةةة ةةوةةةة ئةة ةةةى لةةة وةةةثان ىَيداقةةاا و لةةة ثيةةاو  ةةةاوداى         
جةةا يَد كةة دواتةد ةةةو      . د ةةىو  ا كا ية  و ثا ةا     . ةييتباةثةىو ى كا  ةةو 

وةةةىؤكي ؤاةةةةىن تةككةةةلىجي لةةة ةةغةةاا، ئيكجةةا كةةات ؤوآللَ كةةة ةةةةو  ةدةؤكةةةواةي 
 . ةد ةي  اوىةوَيةتيبا   ةةةو

لةِةلَ  الةي  ةجيا ئةةةةاواا ةري و ىوي خىمشا   ةوة، ئةوا  ةةِية ، واتةة   
 ةةىو  ا كةات   كةىة كا   يةىي ةةو ، كات جةةا يَد ةةزوة و   ةاوىةوَي كةاكم ةةةو،      

ؤوآللَ، ةةةة ىن ةزوةيةةي  الةةةةو  ؤؤى وةةةك ميا  ئةةةةيين، خةةةلةةيَةي ىؤ ةةكبري و       
 .ةةيادوش  اوىةوَي ىؤياةةب ةةو. ىةملاةي ةةو 

( كةات ىةةتا  )لة دوةن ئةودوة اةةو   الةي  ةي ى  يا ةةو، كة وةت كةىةن  ةةةو 
 .و ةداد ى ةةوو ، دواوي ةةو ةة ةةى اةبةى لة ثةىو ىد 
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ةا وةى تا ةاوي يةةا   . ي ةيَة ِةىة كي ئةو كاتاةة تا ي خى ي خىن  ةةةويواة
ةةةب،  الةي  يَ  كةىميي ةاوكةوي كة كات ىة ةى و ىةمسا  و ىةةةاولةآل و ةةةكد و   

ةةةو كةة  ة   ةريوم خةاىدةةةو، و ت داوةك       ( خةاتةو ِةةلةيَ  )جةيلي  ةةةو، داوةيا  
( ىةةةة )تةا ئةةب وةاتة    . و  ةةىوا ةةةو  وةودن خاتةو ِةلةيَم ئةةكدد و تةا لةيواةةاا ةةة    

ىةةةة،  : لةب واآلةةدا ةة  يَ  ىةةةاولةآلب ِةةت  . ةداد ى ة و وةىبةتي ؤؤى ا   ةوة
داوةةي ثةاى    ... لةة  : تةو ِىىةن خاتةو ِةلةيَي داوةبا ،    كةىتدب وا  تةى؟ ِةةتي  

لةِةةأل  ةةيَ   ! يةة يةةةةب، تةى ثةاى ت  ةوةة ئةةةِيكا ئةةقفةي  كةت ةةة  ةةي  جىىَوةك         
ةيش  ةتا ئةوكاتةك ةة ةةخى ييةكي كتةثدة كىض  دواوي كةدد  ةةى ةةداد ى    ىةمسا
. ئةتةا  ةفةيَم ئةوا  د ولةة ةةةا ةةةو ،  ا ةة  ةَي  كةةىوم كةتةالةفدؤو ةةةو       . ةةوو 

. خاةةو كةةةوا  تةةةواو لةةةةةى ضةةاو ، كةةة ئةضةةةووتة يووى و  وةةةىتةةةوى كة ةةةةو 
ضيَي  تيَةةكدد، قا  قا  ئةواا ةةة   لةةريب ةاضيَت كة خاتةو ِةلةيَي داوةبا  كاتيَك

 كالةةكا  و ئةوطةت ئة ة ةى ةآل  و ئة ةو ةةى ةةآل  و ةةةو جةىى ،  ةةى كةةىة و       
 .ةاووَةي ليَكاةةو  ةة  كييةو 

ةةةو، واتةة  ةالةي ةةاوكي حة ةة ى  ةيا       ( حةاجي  ةةمحةد  )ئة اوةوا   الةي دوةن 
ن (ئا كةةخا  )وبةةت   ةالةيَةي خى ةوو ةت ةةةو ، ةةتا   . ثةىلي   ئةةةةاوي ئةة ةىن

ئا كةةخا   . خيَزاةي  عاو  حة ة ى  يا كة لةب واآلةةن دواويةاا كىضة  دواوةي كةدد    
يةيَةي ؤؤى جةا  و ق ةخىو ةةو، لةِةلَ  الةي ئيَبة و خة ةةكاةي  كةاا ؤؤى تيَةةةلَ   

ِةىة كةكاةي ئةو وةىد  ة و ةةتاوبةت ِةةىة كي ئيَبةة، خةلةةةكةةن ؤؤى تيَةةةلَ     . ةةو
. وىيا  ة ةو  ا ة ىن وةك وا  ئةكدد و ةا  و ضاوا  ثيَةةو  ئةةخةاىد ةةو ، ةط  ة

لةة  . كات حة ة ى  يا ئةةةةان لةة و ؤوفةةدا تةا ثفةةن  ةقةةد  ي ثةىلي  ىؤويةت       
كةىة كاةي ئةو ن ةريب  او  و لة د ى و  لة وآلتي جياجيا ئةيو ، ةدوتني لةة جةة ال   

ةوتةو ةةو،  ةىو  ا خاليا ى  ةيا  ى  يا كة  ةى لة  كالةييةو   ةةةى ةةاوَةي ثيَية
 ةةى ةةى   . كة  ةةةى ةةاوَةي د ة  خى ة، ةةداخةةو  تةةةيا لةة ةىةةكاةةاا ئةةواةبيكم     

وادِةةاىن، جاىوَةيةةا  ئةةةب كةةات حة ةةة ى  ةةيا  ةةةى ةاوةةووةةيين جةةة الي كةةةىةن لةةة 
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. ثةمياةطان  ةةةى  جةاةةكاةي ةةغاا، لةونَ لة كةةاخباةةوةت ةيكةيم و د ىةةد كةدد    
ئةةةؤاةيت ةةةاىو  لةةة ىيةةز دو  : ىةاةىو  ةةةى وةةفيَباةي، ةةةة ئا كةةةخاةي ِةتبةةةوكةةة ِةةة

ِةتبةةون ضةى ؟ ِةتبةةون لةة كةةاخباةةكةة      . ةا   ؟  ةةةو  كات ىيز دوكم ةةةو 
ئا كةخا  ِةتبةةون ئةاخد خةى ىيةز دو  لةةونَ      . ئيَبةن ةيكية  و د ىة تي كددووو 

 .اوة د ىة تي ةةئةكددو ةةةةو ، ضةؤاةيت؟ ِةتبةون ئاخد ئةِةى ىيز دو  ةةو
 دوةةة ي )ةةةةو كةةة ثيَةةي ئةةةِةتدا  ( ةةةاجي  دوةةةب)ةةىا بةةةى  ةةالةي ئيَبةةة  ةةالةي  

ئةةةةةان ةةةو كةة    (  ةةولةد )كة وةت كةةىةن تاقاةةةن  ةةةةو، ئةةووش     ( حةوةةةلي
وةكيَك لة  تة خى ةكاةي ئةو  ةةةو كةة ةةووةداووا     . ةةى اةبةى ةةو لة ثةىو ىد 

 ةولةد ئةةةةان ئةةو  ةةووةداون ى مسييةة ةةى     "ا  ئةِةت ثيَي. ةى ئةةدد ئةواىةاةا
ئةِةى  ة يم ةيَت ئةوا تةئةيا  ةحلةقي ةةدوادا دوَةت،  "ئةووش ئةوطةت " ئةواىةن؟

 !"تاقةد ةيية ئةو  ة ةو ةةووداو  كىةةة ةو 
و  ةةةىدوو ةداكةةن كةات حة ةةة   ( ةامتةةن ةةةىن  )كةىآلةي ةةىا بةىويةبا ،  ةةالةي   

. بةو كة لةِةةلَ  ة  ةة خةاةي داوةيةا  ثيَةةةو  ئةةيوا       وةىيا و كاكة حة ةن ليَ
ةةةو، كةة ي اى وةةت كةةىةن ىوَةةةثيَةي  ةةةةو،       ( كات حة ة ةاقي)تةةييتيا   الةي 

كات ئةمحةد و كات  ةةمحةد و لةةثاو ئةةوا  كةات حة ةةن حة ةةةاقي ةةووةةى و        
يبا  لةِةةلَ ئةواةييةاا دؤوةتاوةت   .  اىرين ةاوداو، دوان ئةووش ىةةاول و ةةجات

ئيَ ةةةتا ثةوة ةاويةةةة . ؤؤى  و وةةةادن ئةةةةو ىؤياةةةةة  ةةةتيَةي تاوبةةةةتي و د ِبةةةةةة
ئةويتد  الةي حةاجي ةةةى جي ثآلوخةىى ةةةو،     . كى ةآلوةتييةكة و ت ئةووا ةة او 

حاجي ةةى ج خىن و  ة  ةخاةي يةي كة  ايةيَك ةةو لة ِةىة كةاا  ةة ةو ىؤيوَةك    
 .ةةو( كةوَخا وةىيا واةرين)لةوين ئةواةييةو   الةي . ئة بيكني

ةةاوكم ثاوةوةةكي ئةةاويين و كى ةآلوةةتي  ةةةةةو، كةوةيَةي ؤؤى دوةةاى ةةةو، ةىوةةة      
ي  و . خةةةلةةي ِةةةىة ت  ةةة ةو دؤوةة  ةةةةو  و  ا ة ةةىن  ةةالةي ئيَبةةةوا  ئةةةكدد  

ثياووا   ا ة ىوا  ئةكدد، ئةو  ئا كةخاةي يةي حة ة ى  ةيا ئةةةةةان، لةةويتد    
 لةوةةى و  ةاجي ئاوةةن داوةي حة ةن حة ةةاقي، لةىفي خاةي يةي و وتا حةوة ،
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 (حة ة ى  يان  ةةي ىةةلي  )ئيكجا ةاجي  ة  ة و ةامتةن ةةىن، لةويتدويةو   الةي 
كةةة دلةيةةادن كةةةىةن لةةة ئيَبةةة  كةةالة  ةةةةو، و  لةةة وةةةىد  يَةي ِةوى ةةومناةةةاا  

.  ئةاو لةزاوا وةكيَةة لة ةداد ى  ةزوةةكا  و ةة ةادوكاةيش ئةةيَتة  اولكطم، وةةىين 
ئة اةة  ة ةو ةاوياون وةك ن ةةوو ، تيَةةةلَ ةةةوو  و لةة خى ةي و ةاخى ةياا      

 .ةة ااىن وةك  ةةوو 
ةةو، كة ح ةيَ  و خاليةا و ةةى ةا  كةةىةك     ( ئةحة  ة ىو )كىآلة  ثيت ئيَبة 

لة  ةى ةى ئةووةةىك ِةةىة ت  ةة ةو    . ةةو  و دؤوتاوةتي  ؤؤى ا  لةةيَةاةاا  ةةةو
ةةةو كةة جةةيىل    ( حمةك دِة  )ئةةاو ، خةاى ئةوا   الة  و وتا حميَاو  وةك  ا  

وةىاد خا  ية  كات قادىك و وتا حميَاو  خةا ليَةي  . كةىةك لة تة ةة  ئيَبةدا ةةو
 ( ا ىوتا جةة ال )ئةويتد  الة  . خى بيَت لة يةة  ةى  ق ة خى ةكاة  ِةىة ت ةةو

ن يةةي خزاةا    (ثةخيةا  خةا   )و  ةةو كة كةىةك  ةجيا ئةةةةاك وةليم ئاغا ةةةو 
ةةو، كات ىةمسةا  كةةىةك   ( غةةةوىك وةىةك ضة ة)خةاى ئةوا   الة  و وتا . ةةو

ئةو لةتةةييت  الة  دكتةىى جةة ال و   . ةةو كة ثيَ  ئةِةتدا ىةوىىل و وتا غةةةوى
ةةىا بةةى ئةةوا   ةالة  ئةمحةةد ةةة ب  ةةةو،       . دكتىى ةةئادك  ةجيا ةةِةةو  ةةةو  

 8663ةيل ئةمحةد ةة ب  كة ئةة ةىوَة   يةى  ةةةو لةة وةالة     ةاوك   ة يا ج
 .  ة يا كدا، كةىة كاة  تدوييا  كات وةآلح و ضايت و يوضات ةةو 

كات ىةمساة  و وتا غةةةوى منةوةةك وةىخى   ئةةو وةاآلةة ةةةو، ئيَةةاىا  ةةة      
و وةىخى   ئة اتةو  و  ةىةك ةة  الة  ئةمحةد ةة ب  ئةةدؤ ةت، ئةةواةيش  ةة ة   

ئةة ةىك وةثا و ثىلي  و ةةتةاةا ةةو ، ةةآلب ةةة ةاوةةووةددةي دىاووةيَةاةةو   ةةى     
لة  الة   ةجيا ةةط، كات ةةئةاد منةوةةوةةك  ِةةوى ةةو ةةى     . ؤوو  ةىة كة ئةةدةاوةو 

كةات وةا الةيش كةوةيَة     . ئيَبة، ثياووَة   يةى  و خةوَكا واى و ةة  ةخ يةت ةةو
.  ةة  و لةةةوا   كةةالة  ةةةةو، ئيَ ةةتا دكتةةىىاك  ةوةةة   دوةةاى ةةةةو،  ةةة الَ  اوتة ةةةةي  

لة اوة و   الة  ى  يا ئةةةةاك ةاوك  دكتىى جة ال ةةو كة لةة ئيَ ةتادا وةةكيَك لةة     
 و  ةاو ةاو ، ضةةةةة  (دكتىى جة ال ى  يا) ىلةةكاة  ةةخى خاةةكةك خىب ةةةاوك 
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 يَةي ؤؤىك خةةلةة  لةوةىد  يَةاا ئةو كاتةن وفيَباة  دوو وط دكتىىك تيَااةةو خز ةت
كةات  . وفيَباة  ئةةكدد  و ةةة  ةةو و ىؤي ئةضةةو  ةةخى ةخاةة و ةة ةتةىِةىك ئةةكدد       

 .ةا يق و كات ةيةدك و كات ةةىق  كة ةدةؤكةواةيَة  ةاوداو ةةو كةىةن ئةو خيَزاةة ةةو 
لةة  ةةالة   . وةةىووتد  ةالة  كةةات حةوةة  و لةةىف  خةةا  و  ةالة  ىةةةة د يت ةةةةو      

لة  ةيَةةو  تياةةو كة  يَدكى و ت ِةد لةو تة ةةةةدا ةداد ىوَةة    و وتا حةوةةاا  ا
لةةويتد  ةالة  و وةتا    . خى ةوو تم ةةو، لةةةىوَة   الة  كات حةوةةاا كدوَ   ةةةو  

ئيَبةن ةداد ىاة  ِةىة ت تا ئيَ تاو ةةكتة و ق ةك خى ة  ئةةو   . قادىك ضاو   ةةو
 .  ةوة و  ةىِيزوش تةواو ةاة  وةىد  اةة ئةِيَدةوكةو  كة ضيَووَةي تاوبةتيا 

لةة ثةاو   . ئة ة ووَكةوةك  ة ةوكي ئةو ِةىة كة ةةو كة    تياوةاا لةةداوك ةةةوب   
، ئةةو خةاةةو  ثةدة لةة وادِةاى ب ةدؤ ةت ضةةووكة        8695ِةىةاةةو  ا  لةة  ة ةت    

خةةاةةون كةةدنَ، ضةةةةةة و ت دواتةةد ةاوةةي ئةكةةةب، ةةةى يوةةا  و د وةةتةدد  ةةةة       
 .ة د وتباوة  ةةةوئييةكاىن تاؤ  ثيَةو تم ة

 
 قؤناغى ناوةندى

ئةو والةة (. واةةوك وفيَباة )لة ثىىل  ة ةب د ىضةوب و ضةو ة  8653لة والة  
 او وةك  كةةب لةةوآ   .  ةى واةةوو  وفيَباة   ةةةو، كة ةاو ةاك و دواةاو ةاو  ةةو

لةةة ثةةىىل وةكةةةب د وااةةا  كةةدد، و ئيكجةةا خةوَكاةطةوةةةكي ةاو ةةةاو  لةةة ةةىخاةةةةقا  
ي اى وةةت لةة   . ةاو ةاويةكة لة خةاةةوك ىة ةةى ئةةةةةاك وةاب ئاغةادا ةةةو      . داوةو ك

قةتاةييةةةكا  لةوةةةى داواك خى ةةا  و  ةةةةاوَةيا  لةوةةةى خةاوةة  ةاو ةاويةكةةة       
ةاو ةاويةة كةدد ضةةةةة        حةؤب لةب. وة(ةاو ةاو  وفيَباة )ِةاو اوكةو  ةى ئةب 

كةة  .   وةةىكاىوَز ةةةو ةةزوة  ةةةو    لة  الةي خى اةةو  كة لةة د ىِةةؤوَين ِةةىة ك   
ضةو ة ةاو ةاك، ةة ى مس  ضةو ة ةيَة وةكيَتي  قةتاةياة  ىيَداقةو  كة ةة ةيَك  
ةةو لة حيزة   يةىي  ىيَدا ، وا  لةوةى ىوَدة وك ئةو ةةةو، ضةةةةة ئةةد ةيات     

 .وةكيَتي  قةتاةيا  و ئةد ةيات  حيزةي  يةىيبا  ثيَةةو  و لةوةكةاتاا ثيَا ِةويت
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ك حيزةةة  (القاعىى  )ىؤيةا ةةةك : ةو كاتةةة دوو ةآلوكةةداو ن وةةةى كي  ةةةةةو  ئةة
ك لق  كةىدوتاة  حيز  ةة ؤ ةاةي  (ىؤيةا ةك ئاؤادك) يةى  ةة ؤ اةي ىةى ة  و 

 8و ت ثيَي  ةامسةدد لة ثىىل  ة ة   وةى تاوياا    و  ةةمحةد كةةىوم  . كةىدك
ىةةاوة   ةةي قةادىك    )ى وةكةةجما . ثةوة ةاويبا  ةةة وةةكيَت  قةتاةياةةةو   ةةةةو    

. كة  اوىةوَ  خى ةوو تم ةةو ليَثدوداوك    ةةو لة ثةىىل وةكةة ي ةاو ةةان   ( ةاةةوا
لةو ثىلةدا ليوةةوةةت  ةةةةو  كةيش كدا ةة ئةةةاا   ئةةو ليوةةوةة،  ة  دوو  ةاةةب          

وةكة يا  لة  اجياك ئةمحةدك ىةؤوز ئاغا، واتة دكتىى  اجيا كة  ةاوىةوَ   : لةيةةو
وةىداى ةة ادو  كة ئيَ تا ةةىوق ىوكك  خاةةةيةيكة و  ةةى  ةاوىةوَ     خى ةوو تبة 

لةوةى ةييةتباةثةىو ىوَت  لةوةيَااى     8663خى ةوو تبة، و ىيز ت ى  يا كة والة  
كةوَد كةاة  كةة     اةةكةك دوةةو ةدو  ةةو  لة ةةكد حمة ةد ئةة ني . دىا ثيَة اتبةو

 و  لةِةةلَ  (دووؤ)ةةاووَة  يك  ةاىن   ةةداخةو  ؤؤى ةة ِةجنيَت  لةىةوَ  ةةغاا لة ي
 ةةةىو  ا ىيةةز ت  ي اى وةةةت وةىةيةةيين دوةةةةن ثاوةةيَةاا ِياةيةةا  لةد وةةتاا،    

 .ىةةاولفةتاح و حةوا ىك واوق ةةقاو دوو ئةةاا ي دوةةن  اةةكة ةةو 
 

 
 شةهيد مةمحةد كةريم، فاروق مةال مستةفا، ةاخى طشتى سليَمانى             

                                                 
 .دا  ةمحةد كة ئةة ةىن ئيةتيات ةةو ةة د و  ئةة ةىوَةي ةةى ي  ة يا كدا8663لة والةي  8
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ووتكةو ك ةييتباة  ةة يَة وةك  ِيت  لة ةداواةبةةو   ةز 8651-8653واآلة  
لة ثىىل وةكة ي ةاو ةان، دوو وا  وط كةةو  ةةةةو  كةة لةة     . و ثةى وةةاةاا ةةو

لةةةو ةداد ىاةةةةك دوةةةةن لةةة ةاو ةةةاك و لةةة  . ىوَةخ ةةتك  وةةةكيَتيي قةتاةياةةةاا ةةةةة 
ة ئيَ ةةتا كةةكةةات ئةةةةة ى ىةةةةاولدة محا  ِةةةىو  ثىلةةةكاة  تةةددا ضةةايكييا   ةةةةةو، 
وةىد  يَك    و  ة يا تا رين ىةىل واىل ةةةط  . دكتىى  لةو كاتةدا ليَثدوداو ا  ةةو

. و حة ةيوك حاج  ىةىل كةةاة   ليوةةوةت ةةوو  و كةات ئةةةة ى ليَثدوةداو ا  ةةةو    
ئةو واآلةة ِةليَك ةري و ىو  خى يا  تيَااوة، ةةةىد وا يش لةة  يةتة دةك وياوةياا     

 .دةجةلة  وةكيَتي  قةتاةياةاا ةةوو ةةوو  و ىؤياةةو لة 
 ئةواةةك ؤؤى دواىةةو ، ةيَجطة لة ئةةة ى ىةةاولدة محا  و ح يَ  ىاىر لةة ةاو ةةاو   

و كةة ال  وفيَباة ، ةدو  ةةو  لة كات ىةلي حاجي قادى و ئةةة ىك ىيةز ت ةةةجي    
د ىضةةو ،   دواتةدوش كاتيَةك ئةةوا  لةة ثةىىل وةيَيةب      .   تةةا قادى كة دواتد ةةو ةة حةاكم 

كةات ةةةى ج   وةىوو ئة اةةة  ةة ةو   . حمة ةد ةةتاح و ةاوة  والةح جيَطةوا  ِدتكةو 
 .ئةمحةد ةةو كة لةةاو قةتاةياة  وفيَباةياا ؤؤى ضايت و ؤؤى خى ةوو ت ةةو

كاتيَك لة ثىىل دووك ةاو ةان ةةوب، ةةى اة  ِدتك  كات ح يَ  ىاىر د ىضةةو  
ىؤيوَك ئةضةوب ةةى  . ةووش ىاوةدد و خىك  اىد و كة لة ليوةةن قةتاخباةةدا ةةو، ئ

كاتيَك مباةةو تاوة لة خةوَكاةطةو  ةى خةوتةخاةة ة ني، لة ثيةةوك  . خةوتةخاةة
د ىو  دوو  اا ةى ئةو ك تةةيا وةت د ىمسا  لةكي  ة يَت، و ى قةوةةكيا  ةةى   

ِةت ئةكددو  و  ةةثط ئةضةوو  ةى  ةلةبةةاك تةةاىووتي  قةتاةيةا  كةة ثيَيةا  ئةة    
 كيش ةة  ةةقا   كةاو دا ئةىةؤويةتم، تة ا ةاب كةدد لةة       . خةوتةخاةةك  ةىاىوف

دوكاة  ى وة   ةي ىةةاولةآل كة خز ييبا  ةةةو، ثىليَةك ثةىلي  و ئةة ك  ليَبةةو،      
ئةة كيَةيا  ىةةى ةيَةي ةاوةداو ةةةو يك خةةلةك لةة       . ةة ةوَ  كةات ى وةةاا ئةِةةىةا    

 ةبةك يك دكتةىى لةة ئةوةةاةة وةثييةو        كيش ئي  لة جيات  ئةو ك ة. وفيَباة 
ةةى و قةؤاؤ كا  وةىكةود،  الة  كات ى ور لة قةؤاؤ كا  ةةو، ضةوب ئاِاداىوةا   

حةوةةيبة خةةاة  خة ةةة  كةةات ى ور  اتةةة د ى و ، ئةةةو ب ثةةط ِةةةت  و  . ةةةةةب
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ةةةو،  ( خمتفة  )تة ا اب كدد كات ح يَ  ىةاىر لةةوآ خةىك  ةاىدوو تةو ، واتةة      
." ةدةؤ ةة ثةلةة ىةةليي خةالةتم ةةى ةةاؤؤ ى و      "لةثط كدد و ِةت  خيَدا ثيَآلو كاة  

ئةوك ةاووَت ةا وةكةجماى    ةتبةب ةى  ةالة   " ةةةو  ىةىل حاج  قادى ةةو، ِةد 
 . ئةو ةةو ةددب ةى ئةوآ و ئيكجا ضةوب كات ىةلييم ةى دؤؤويةو ." خالةم

(  ضةقآلو)اوداى كاة  كات ح يَ   او وةت لةوآ ةةو، ئا لةوكاتاةةدا كة وةوداةة ة
 ةىو  ا وةةودا  و كىةةوةةةو ك حيزةة     ئةكدا كة وةوداة  ئةةاا اة  قةتاةيا  ةةو، 

، كات ح يَ  لةو كاتاةةدا ةة لةةةى وتاىك دىوَوك ئةدا، وتاى كةا    يةى  لةووَاا ئةكدا
 ةة ةو وتاى كاةيبةا  ثةيَ    . وياو  ةةو  و ةةة ىوةتة و و ةةك جةةا  ئةودةاؤاةاةةةو      

كةةات ح ةةيَ  تةةاةةةةت لةةةو تة ةةةةة ة ةةةوكةواا  . ، ضةةةثفةةىةوَزامنا  ئةةةكددخةةىو ةةةةو
 .كةواوةتييةك  ِةوى ك ةاو قةتاةيا  و جةآلةةو ك وياو  ةةو لة  اىك وفيَباة 

 

 
 حمةمةد عةزيز، ،حسيَن عارفعةةدولرِتمحان حةكيم،  (:ئةوانةى ناسراونةتةوت)لةرِاستةوت    

ميس، عةةةا  مةةال   ةطةر، فةرتج ئةمحةد، جةةمال خة  ، عةمسان ئاسنفاروق مةال مستةفا
 3599ضةق وت  -سليَمانى . ئةنةتر عةمسانقادر، 
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لة وةىد  ي ةاو ةاو  وفيَباةياا وةوداة  ؤؤى ئةةكدا ، وةةوداة  وياوة ، ةةى     
جاىوَةيا   ة يا ىو ةاك ئةمحةةد   . ضةقآلوا يك تاجنةىؤ و  ةىو  ا ةى  ة ريئاوا

ؤاةةى ةةو لة ةةغاا  اتبةو و ، ق ةةك ةةى خةلةةةكةة     كة ئةوكاتة خةوَكاكاىك 8ةةط
 .   وةى تا ةة كاوييةو ، دواتد ؤاةيم ئةو  و ئي  دؤوتاوةتيبا  ةةىد واب ةةو. ئةكدد

ت ئةةةووةييةو ، ئةواةةةك   لةو قىةاغةك خةوَكاةاا ةةواةكا ةكامنا  ةةة د وةتخة  
ى ئةةةةو ن ةآلوئةكداةةةةةو  و  ةلةةةواوةةةدا  ةةةة  ( وةةةاةةوك وةةةفيَباة  ) ئيَبةةةة لةةةة 

د وةةتةخةتةكامنا  ةةةاوةةدوَتةو  و لةةةيك ةةىةوَة ةةةةىوَتي  قةتاخباةةةة و ئةةة   و    
   ئةةاا يَة  وةى كي  ةةوويكةو كا  ةةةوب كةة لةة  ةالة      . ثىلي  ئا ةدا ةةةني

ةاوك  ئةةة ى ثياووَة  ؤؤى ضات ةةةو،  . ئةةة ى ىةةاولدة محا  ِةىو  ةةىةوَة  ئةةدا
كةاىن ةةووةيكةو كة   .   ةى ضايكيي حيز  ةةةكاى ة يَكيَةت  ىوَطةن ثيَااةةو  الةةكةوا

ئةةةووة  و  ( قةىثيَ )ضةةاو  وةىات  ئةوو ت، ةةواةكا ةةكامنا  ةةة قةلةةة    ةىى     
ضةةةاى ثيَةةكج كاىةىمنةةا  ئةخ ةةتة ةيَةةةا  كاغةةةؤ كا  ةىئةةةو ن ووَكةةةن ؤوةةاتدن لةةيَ 

ةةةاخياةةةك   كاتيَك لة ثىىل ويَ ةةوو ، كات ئةةة ى د وةتطري كةدا و لةة   . ةطدوكةو 
حيةز  لةِةةلَ كةوةةكاى كةواا  كيةا  ةةاىد  ين و ةا ةوةةكيا        . وفيَباة  ةةةاكدا

 ةةةاآ  ةاوىةآ تةدك ئةةو     .  اوىةنَ ئةةة ى كةويَة  ئاؤا و خةىىةاِد ةةةو  . ثيَاا ةاىدب
                                                 

لةة وةفيَباةي، ئةةو كاتةةن      8619ةداوةبةون وةالةي  ل( تىةيق ىو ان ئةمحةد ةةط)ىو ان . د 8
لةوةةى  .  ات ةى وةىثةى تيةددةي ئةب كىةةوةةو وة، قةتاةي ةةو لةة كةىليَجي ئةادا  لةة ةةغةاا     

ضةةايكيي  ةةيةىيَ  ضةةةةا جاىوَةةك ِةةدت  و ىاوةةةاةي حةةةكبي ثا ةةاوةتي ةةىكةةةوتبةو، و لةةة        
ن 81دوان  ىىة ةةي . كةةااى كداةةةةوةةةة ِةلفةةةن واوةةاولةةكاةي ةةةاخياةةةة ةدو( كةةةت)ةةةاخياةةةةن 

تة ةؤ ةى خةوَكا  ضةو   ىوةى و دكتىىان لة ةةل ةةةدا  يَكةا و دواتةد لةة ؤاةةىكةاةي ىيَةدا  و      
ليبيادا  ا ىوتاوي كةددوو ، دواجةاى لةة كىليَةون ثةةىو ىد ن ؤاةةةىن ىةةد   و كةة  ا ىوةتا          

ةيوةة  خةوَكدةوَةو كاةي   لة كدد و وةةكي تريؤىو ةتيياا ل   1/6/8696ىؤين . د ىوي ِةتةو تةو 
 ة ياةةوةي دكتىى ىو ان و ت  ةوالةيَةي ِةدة   . ةالةيىؤخاةةن ىيَداقةو  لة ىةد    ة يا كدا

و لةةكةةا  و ىؤيةا ةةة ةةلةوةتيكييةكاةاا د ةطةةي داوةةةو  و  لةة ىؤيةا ةةةكاةي وة ةةةةي دميةكداوةي   
 .حةة ةتي ىةد ةيش تاواةباى كاةي د وتطري كدد
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حمة ةةةد ةةةةتاح و ةاوةةة  وةةالةح و ىةةةةاولدة محا  : قةتاخباةةوةةةب ةدوتةة  ةةةةو  لةةة
 . ة ةووا  ئةةاا   ضايك  وةكيَتيي قةتاةيا  ةةو  حةكيم و حةوة  ح يَ ، كة

ةري و ىو  ئةو واآلةة ؤؤى ، ضةةةة قىةاغيَة  ِدة  ةةو  لة يواة   كةاا،  ةةى   
لةة ةة ةةااىوةدد  لةةة  ةةاةطدت  و خىثييةةاةااةةكاةاا ديك حةة ةةةت، تةةا ئةةةِات ةةةة  

 .خةوَكاةةو ك كتيَب  وياو 
اةيا  ةة يَة  ِدة  و دواىن جةآلةةو ك لةو واآلةةدا لة وفيَباة ، ةزووتكةو ك قةت

ةة ةا   لة ةري ة لة ثىىل وةكة   ةاو ةاو  وفيَباة  كة    لة ليوةةةك  . ةييتباةي ةةو
دا ىوَةخداةةو ، ئةو والةة (وةكيَتي  قةتاةياة  ىيَدا )ثىلاا ةةوب، ؤؤىوكةن ثىلةكة لةةاو 

ةو دوو ىوَةخ ةةتكةو لةةة يواؤ ةةةةو،  ةةةى ئةة ( وةةةكيَتي  قةتاةيةةاة  كةىدوةةتا ) يَيةةتا 
ثةاىت  دميةةكدات      ةةىو  ا  ةةىدوو حيزةة   ةيةىي  ىيَةدا  و     . كةىدوتاةاا  ةةةةو  

كةىدوةةتا  لةةة ِىىة ثاةةكةةةدا ةةةةو  و ثةوة ةاويةةيا  ؤؤى ةةةاو ةةةةو، ئةةةو ةةو لةةة      
ةةةى ك  ) ةلةبواىدة  ئةجنةو ةة  ةةوَكةىاة  ىيَداقةاا  ةيةى  و ثةاىت   اوكةاى ةةةو  و      

كةو ةيية دىومشةكاة  ئةو وةةىد  ةك وةةى دوةاى كةاة     . ة يَكاةةووا  ثيَ(ةييتباة 
 . ةلةبووَد  ئيها يم ئةمحةد و  اىر ةةىؤجن : وفيَباة  ةةىا ىو كددةيَت كة ئةةةوودا

جةآلةةةةو ك وياوةةي  ةييةةتباةي  ئةةةو وةةاآلةة لةةة  ةلة ةةةو  و داضةةةوةاا ةةةةو،  
و داثفةىوني و ِدت  و د ىكةدد   ئةووش ةة ىك ةةوة  ةدةوَك ئاؤادك لة  ةةاوَك كاتاا 

 .لة قةتاخباةةكاةاا لة كاتةكاةي دوةةدا
كة ئةةاا   حيزة   ةيةى  ةةةو لةة خىثييةاةااةيَة      ( ةةكدك خةوات) ةى ئةو واآلةة 

وفيَباة  ةة ِةلفةك ثىلي   ةة يا كةدا، ئة ةة لةكاتيَةةاا ةةةو كةة جةآلةةةو ك وياوة          
خىثييةةةاةااةةكاةيش ةةةط ضةةةةت و  ةةِةويةةتبةو  ئاوةةةتيَةي تدوةةكات ةةةةى حةة ةةةت و    

 ةىو  ا  اةطدت  لةةيَة ئةو ةةةاخياةاةةدا ةةىةوَة  ئةضةو كة ةةة ىؤلةةة   . ئا تيخةاؤاةة ةةو 
ةةةةةةىد كاة  كةىدوةةتا  و ىيَةةدا  ثدةكداةةةةو  و لةةةونَ د وةةتاىوَوويا  ئةكداوةةة وةةةى و    

  يَوووةةووةاةة ةى و ئةب ىاوتيية ئةخة ة ةةىضاوك  ةةاوَك لةو ةةووة . ؤؤىوا  ليَ  ة يا كدا 
 .ئةكة  كة ةة  ةةةوت  جياواؤ وتاوي  وةىاة  حةة ةت  ثا اوةتي  ىيَدا 
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  ..مةمحودي نةمرشيَخ 
 لةبةرضاو و لة طويَمدايةهةميشة ي ةدةنط و رةنط ئةو

، وةاآلةة و  ةةةانَ وةالَ ؤوةاتد لةة      8656تةاو كة   8653لة  او ن ةيَةا  واآلةي 
 ةة  لةةة ثىلةةةكاةي  . ةي  ةةيَخي ةةةة د ا  ئةةةكدد دوو جةةاى لةِةةةلَ ةاوكبةةاا وةةةىدا  

ةاوكم دؤو  ةزوةي  يَ   ةمحةد ةةو، ثةوة ةاوييا  لة ةاوت و . ةاو ةاوياا ةةوب
حةاجي  ةةي ى وةةلةي ةةاثريب خةليفةةن وةكةة ي       . ةاثريواةةو  د و  ثيَ كددةةةو 

ئةةو و ةةاو ئةةكدا كةة كاتيَةك      . كات ئةمحةدن  يَخي ةاثرين  يَ   ةمحةد ةةةو 
 ةمحةد ةةوةةو ةة  ةليةي كةىدوتا ، داوان لة حاجي  ةي ى وةةلَ كددةةةو     يَ 

. ، ةةآلب حاجي  ةي ى وةلَ ى ؤا ةةا ةةةةةو و ةةةوةدد  (ىةدل)ةبيَت ةة و ؤودن داد 
لة  َيووودا تى اى كداو  كةة ةةى وةكةةجماى لةة  َيةووودا حةاجي  ةةي ى وةةلَ ئةاآلن          

اا  ةلةةةةا و ةدةوَةي داوةة وةةى ؤ ون و    داضةقيةن ئيكطفيزن ةةوةى وةىان وفيَباةي
ئاآلن كةىدوتاةي لةجيَطاواا ةةىؤ كدد و  كة ئةاآلن حةة ةةتي كةىدوةتا  ةةةو ةةة      

 . ةليةيي  يَ   ةمحةدن ةة د
ضةةا جاى لة وفيَباةييةو  لةِةلَ ةاوكباا ئةضةوو  ةى داىوةةةلي، ئةةو ِةةةا ن    

ةي تةدوش لةة دوَفيَةو ن    جةاىاةيَ . كة و ت ثاوتةةخ   ةيَ   ةةمحةد تة ا ةا ئةةكدا     
ئيَبةة ةةة خيَةزا   ةة ةو وةالةيَك لةة       . خى اةةو  ةة وةةاىن ئةضةةوو  ةةى داىوةةةلي    
خى ةة و  كةةات لةةةين ةةةاوكم ئةةةو   .  اووكةةاا ةةةى  او وةةةت ئةضةةةووكةو  دوَفيَةةو   

 .وةىداةاةةن دوَفيَو  ةةو
ؤوىةةن ئةةو ضةةةا جةاى ن لةة دوَفَيةو و  ئةضةةوو  ةةى داىوةةةلي، كاكةة  ةَي            

ةيقي  يَ  ىاىيف خة ةةؤان ةاوكم و  ا ة  يَ  كةىميي دوَفيَو  كةة  ةا ي كاكةة    ى 
ئةو كاتة خةاىد  لةوةى ويين ئةة يَكدا ةةةت   . ى ةيقيش ةةو لةِةأل ةاوكباا ئة ات 

ئةو ضةةا جاى   ةيَ  و ةةاوكم   .  ةى ويكييةت ةى وط كةو دائةةدا. وفد  ىاخ  
كة قا  و كةوضك و ضةتالةي ؤوةةن   و    لةوةى ويكييةكي   ي وثيةداو ن جةا 

 .جةاةي لةوةى ئةةةو، ثيَةةو  ةامنا  ئةخةاىد
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 يَ  ثياووَةي خىةةؤلزا  ةةةةةو، ؤؤى وةاد  ةةةو،  ةةىو  ا و ت  ةة ةو كةةو       
ةاوكييةم ؤاةةا و  ةاىري    . ئةوزاةي  يَ   اىريوش ةةو، ق ةخىو و ىووخةىو ةةةو  

 ئةكدد، ةة ىؤي و ةة ةو ةةاو  ةةو ويفةتاةةو  ؤؤى حةؤوا  ةة داةييتين وةك . ةةو
 .ةاوي كةىد و  يَووو و  يعد و ئةد   و ؤاة تة ئاويكييةكا  ةةو

 يَخي ةة د ؤؤىن ثيَخىو ةةو ق ة لةِةةلَ  ة  ةةةات و ِةةنَ لةة ثدوةياى كا        
 كيش  كالةَيةي حةؤ ةةةؤاةني و ثدوةياى كةدد  ةةةوب لةة  ةة ةو  ةتيَك كةة         . ةطدوَت

 .ريب ليَ ئةكددةةو ؤاةياىويم ةةةةو لةوةىوا  و ة
..  ةةي   ةتةةا  :  ةىِيز ئةو  ةلة ةةطاةا  و ةةويةةتةوم لةةةري ةاضةيَت ِةةتي   

دا (ةرياوةةت ) يَ  ةةو  ةاوداةةو كة لة ؤاة ة   . قةت دىؤو ةاكات.. ةاىو  ئاقفةة
 .ؤؤى  اى ؤاوة، كة ئة ة ي ةة    ِةت، لة  ة ةو يوامناا وةودب ليَ و ىِدت

ضةةةةا ئاوةةةتيَةي قةىئةةاةي ةةةة ئةةاون ئةةالةتة  لةوةةةى   مشيةةيَدوَةي ةييةةاةااب كةةة
لةواد ا ةة او  كة ةةى ةون ئة ة وةلةتا  وةليم وا وفيَباةي قاةةوةي .  ةلةةةةداةةو

 ةةة  ِةةةةد دوةةةاى   . وةةةةىداةي ئةةةةب ةاوضةةةةن كةىدوةةةتاةةن ئيَبةةةةوا  كةةةددوو   
ةةآلب  ةيَ  ؤؤى حةةؤن لةة ق ةةن خةىو      . د وتاود وت كةوتىتة د وت جةةاةت

 !ِةتي ئة ةت ةةؤاةي،  ةىفةب لةب ةاو  ليَيا  دؤوة ئةكدد 
ةةىدَوةي ِةةوى ن ةييةاةااب كةة لةة خةةاى  ةوةاةةة ةةىؤ كةةن  يةاخناةةكةوةاا         
داةداةةو، ووَكةن  اة  و ئةوتيَد ن لةوةى  ةلةةةةةدا ةةةو، كةة  ةي ضةةىخيَةي ؤؤى      

 ةواداىن و ت ةاوي ئةكدد دواى ةةو  يَخي ةة د و ت  اىري و ىؤ كبري، . كى  ةةو
كةلةةةثةى و ئاوةةاىن كةةىةيش ةةةةو، ئة ةةةو ئةةةو  د ىئةةةخات كةةة  ةةيَ   ةةةمحةد   

 . تيَطةويتين لة جي ا  و لة يوا  لة ىاد ن ثياووَةي ِةوى  و وةىكدد دا ةةو
حةةؤب  .    ئةو كاتة كا يَداوةكي كىداكم  ةةةو كة ةيفبي  ة ت ووَكةوي ئةِدت

ةطدب، ةىوةة جاىوَةيةا  كةة ضةةوو  ةةى      ئةكدد ى مسيَك لةِةلَ ئةو ثياو  ِةوى وةدا 
ئةتةا  ى مسيَةت لةِةلَ ةطةدب؟  : ليَم ثدوي. وةىداةي، كا يَداكةب لةِةلَ خىب ةدد
   ىؤيوَك لة ىؤيا   ةليةي كةىدوتا  ةةةوب،  .. ِةتي ئةك ةى ةا، ةةآلب ةةجمىى  ةا
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يا  ئيكجا  ةوةيكة و لةِةةة  .  ةىوالَ و وتاىخاةييةكي جةاة ب  ةوة لةةةىن ئةكةب
 يَكا و  يَ   ةةمحةد د وةتكةوَون ِةدت و دوان ةةوَةوكدد ، ةةة وةتاىخاةييةكةو        

ةةداخةةةةو  ةةةةة ىن  ةةةةوَكطىىةو  و خى ةةةاىدةةو  و  . ضةةةةةا ى مسيَةبةةةا  ِةةةدت
 .ىووداو كاةي واآلةي دواتد، ئةو ووَكاةة و  ةةو  و لةةاوضةو 

  ئةوةو ةةت  ةةة ةو جةةاىوَةيش  ةةيَخي ةةةة د ضةةةةا ثدوةةياىوَةي لةةة  ةة  ئةةةكدد، دوةةاى
جاىوَةيةا   . ةزاةيَت ةةو ن ةةنَ ضى  ةري ئةكاتةو  كة  ة  منةوةةوةةت ا لةةو ةىضةةوةةن    

ةاىو   ةوالةي ىيز دوين ةداد ثدوي ِةتيا  ئةووش لة دوَفيَو  ةةو كةة ئيَةة    : ليَي ثدويم
ةةة ىاوة  ةة ةةةؤاةي ر و آل يَةةي ةا  ةةو ، تىؤوَةك       ..  ات ، ئةةو  ةةى ةةة ات ةةى يب؟    

ئةو  ةيةىيية، ى ةطةة   : ةةآلب ئةو وةك ةى لةوةى ق ةكةن خىن ىؤويت و ِةتي و وتاب
ئيكجا خى ئةةةيَت  ةيةىييةكا  تىوةا     : ِةد.    ةة د ى ةةط ةزاةيَت ةىوة ةة اتةو 

! ؤؤى خىو ةةوَت ضةةةة  ةىدووي دين ؤولةم و حةكبي ثا اوةتيي ىيَدا  و ئيكطفيز 
  .قفةيت، ئةو ق ةوةن خىتيا  ثيَ ةفةط يَخي ِةوى  ثيَةةةي و ِةتي تى ؤؤى ئا
ب ِيَدةاوةةو ، ؤؤىن ثةيَ ةةاخىو    (ىيةز دو  )كة ِةىةاوكةو  ةى دوَفيَةو ، ةةى كةاكم    

ئيكجةا جيَةي دلةخى ةي    . ةةو، ضةةةة ئةووش  ةيَخي ِةةوى ن ؤؤى خةىو ئةوو ةت    
دا،  ةيَ   8656ئةو  ةةو كة لة كىةطد ن دوو  ي حيزةي  يةىيي ىيَدا  لة وةالةي  

 ةةى ةةى   .  يَيتا لة يواةاا ةةو و ت قاى  ةاةي ةةتةةو وي  ةلة ةةةطيَكدا    ةمحةد كة 
 يَةةةةوووو، داىوةةةةةةليي  ةةةةيَ   ةةةةةمحةد ثيةةةةت و ثةةةةةةان  ةةةةيةىي و ىاوةةةةةداو    
ةييتباةثةىو ى كا  ةةو، و  خىويي ؤؤى دلةي ةة  ةةةى ةةااةي و ت حة ةوالةح دوةال   

  ا ثيةاون و ت  ةةمحةد   و حة ةن ةةكد ئةكداوةو  و ؤوو ؤوو وةىداةيا  ئةكدد،  ةةىو 
 .ئةمحةد كة  يةىيي ىاوةداو ةةو لة حةة ةتةو   ة يية  يةاةي ةزوةي  يَ  ةةو

ن تيةدوين  6ثاو  او وةت  يَ   ةمحةد ةة ةةخى ي ةدا ةى ةةغاا و لةةونَ لةة   
لةة  . دا ئةو دلةة ثات و ِةوى وةن لة ليَاا  كةوت و كىضي دواوي كةدد 8656وةكة ي 

 ةيَ   ةةمحةدك ةةة ددا جةة او ىوَةي ؤؤى لةة د ىواؤ ن       كاتي  يَكاةةو ن تةةى   
. ئةووان وفيَباةي ةةثرين ئةو وةىكدد  ِةوى  و  يَوووويةن ِةلةكةواةةو  ضةةو  
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خىثييةةاةااةيَةي ِةةةوى  ةةىةوَة ضةةةو ةةةى ئةةةو ن د ىِةةان ةةةاخياةةةةن وةةفيَباةي   
ةةةوتةاةيبةو   ةيةيَكدوَت و  يَ  لةتيف  ةة د ئاؤاد ةةدوَت كة و ت ةة ىن ؤوكااةةو 

لة ةةخى ي و ِياة ثاىد  و كىضةي دواوةي ةاوكيةاا ئا ةاد  ةَيةت، ةةةلةةة ئا ةاد ك        
ئةةو ةةو  . ةا تك  ئةو  يَد  ِةوى وة ةبيَت كة ىؤيِاىوَك  ةةلية  كةىدوةتا  ةةةو   

لةوكاتةةدا  ة  قةتةاةي     . ثةي اى و كة   ةةىا بةةى خىثييةاةا ى كا  ئةجنا ةاىا   
ب  ةةة  (ئةختةةىك ى  ةىلَ  )ةو خىثييةاةااةةب كةدد و   ةاو ةاو  ةةوب و ةة ةااىو  ئة  

ةةىِي كةىدن و وةىوةةوتيَةي جةاةةو  ةةيين كةة ةةة د وةتاىوَووي ثىلي ةةكاةي      
وفَيباةي  ة يا كدا و ضةةةا ةييةةكَيةيش ةةةى ئةةو تةى ةة ةةاؤداى ن تَيةى ةةىن        

 . يَووووي كةىد  يَ   ةمحةدن ةة د كةوت
ةوى ن وةةةثان ىيَةةدا  و خةةاو ة  ئةةةو ىؤي  ىة ةةةى ىةةةلي كةةة ئةة ةةةىوَةي ِةة 

ةةةريوىةان تةةةىاةيي دين كةةةىد، كداةةةةو ةةةة  ةتةوةةةىةوفي وةةفيَباةي و ىاوةةتةوخى      
 .ئاِاداىن ئةب ىووداو  ةةو

لةوةةى  .  ةو دى ة  ةاوكم  اتةو  ةى  الةةو ، ِةتي  ةيَ   ةةمحةد ا  ةا ةت   
كم كة ةاو. تاتة ىى كة ثيَش كفكةددةي خةوَ  لةو جةوتة جةا  و ثريؤؤ ن ئة ات
 .ئة ةن ئةِيَدةاوةو ، ةد يَ ك ةة ةط ىاو وتا  ةة ضاوواا ئة اتة خةاى و 

ئةواةةن ةريب  او  لة خىثيياةااةةكةدا ةةو ، ةةى ج ئةمحةد و قادى و جةةيلي  
 . ريؤا كةىوم و كة ال وةملا  و ئةةة ى ىةمسا  ةةو 

 
 ناوةنديي دوور لة سياسةت

 ا ىوةتا ىةةؤوز حمة ةةد    .  ا  كةب ةةةو لة ةاو ةاو  وفيَباة  ي اى ك  ا ىوتا
 ا ىوتاوةك  دلة ىؤ ةةو، خىك لة قةتاخباةةوةةكي وةةى تاوي  ا ىوةتاك و ىؤو    
. ةةو، ةةآلب لةةةى ةط  ا ىوتاو  ئيَبة و ةة ىك تةاةاوةو  ِةاو اةةو و  ةةى ةاو ةةاك  

طةة لةة   ةيَجئةو .  ا ىوتا ىةؤوز ئةوهدو  ةى ةتبىلةيَ  ةى ِىىة ثاةةكةك  ى ةى ةةاا 
لةةة ئيكطفيزويةةاا . و ىؤو، واةةةةكاةي  يَةةووو و جةِداةيةةا و ئيكطفيزويةة  ثةةط ئةةةِةتني  
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و واك  ن ؤؤى ةةكاىئةةة يَكا(neither nor)و  (either or) ا ىوةةتا ىةةةؤوز و ةةةكاة   
حةوة  ح ةيَ  ضةاودوَدوَة  ؤؤى  اىو ةاجي ثىلةكةة ا      . ليَ اتبةو ئةةةو  ثيَةةةني

(". قيةاب ) ةلة ة   : "ىلةو  ةى ىوَزِدت  ليَة  ئةةِةتدا  كاتيَك  ا ىوتا ئة اتة ث. ةةو
و  (either or)ةةى  ( قيةاب : ") ا ىوتا ىةؤوز  اتة يووى و ، حةوةة  ِةةتي   ىؤيوَك

(neither nor)" ا ىوةتا ِةةتي   (! ةةة ئةةب و ةةة ئةةو    )و ( وا  ئةب وا  ئةو)، واتة 
 ". ةتية تى ؤؤى يواىوت، ضى  ةة  ا ىوتاك خىت وا ئةلةيَيت"

 ات، ىةؤوز  ئةةةةاك ثيَةي ِةةتني   (  ةةةتيش)ىل وةكة اا ىؤيوَك ثيةكةى لة ثى
ئة دةؤ ةى واةةةك  َيةووو د ىوةَية   ةةتةكةةك ثَييةةوتا  ثةط ئةلةَيبةةو ، ضةةةةة         

لةة   – ذ ة ةو ِةمتا  ةةةلةط ةا ةة ئةوةتا   . ةا  ب لةةةى ، ةةآلب كةو ق ة ةةكات
ثيةةكةى  . ذة ئةة اةطةت ئةوةتا  ةاو ةاواا ةة  ا ىوتا ا  ةةئةِةت ئةةةةاك، ةةةلةة 

ىةةؤوز  . لةِةلَ ةةىةوَة ةةىدا كة خةاليَخى بةو ئةمحةةدك قةاؤك ةةةو  اتكةة ثىلةةو      
لةةةةاو  ة ةو اةةةاا حةوةةة  ح ةةيَ  د وةةت  . ئةةةةةةاك كةوتةةة ِةتكةةةو ك واةةكةةة

 ةةةتييةكة ثيَةةةة   ." ، ئة ة د ىو   ةةتةك ثيَيةو ذئةوتا" ةلةهةك و ِةت  
 ةك "ىةؤوز ئةةةةاك ِةت  . وَة ةةىوش ؤؤىك ثيَكاخىو ةةوةةىة. و ضةو  د ى و 

وةىوةةةىك، ثاىةا ةةةو  ليَتةةا ،  ةة  لةةة تةةى ثاىةا ةةةو  ضةةةةةة ئةةةؤا  ضةةةةا  ةةةط     
ةا ةوويت، و ىؤو ىةؤوز حمة ةد،  يَووو ىةؤوز حمة ةد، جةِداةيا  ةىوا،  ة ةو 

 ".ةة خىىةاو  ئةلةيَبةو ، تى لةةةىضاوك ئةب  ةةةتيية ةى وات كدد
ئةوكاتاةة ثةوة ةاو  ةيَةا  قةتاة  و  ا ىوتا ىوَزوَة  ؤؤىك تيادا ةةو، جاىوةاى ةةةيَت 

 .كة قةتاةييةكي و كة حةوة  ضةتةوة  ئةكدد، واخةد  ةةاآ قةتاة  ةة قىثييةو  ئةِريا 
ةيَجطة لة قةتاخباةة لة كىآلةاةاا واىميا  ئةةكدد،  ةةةانَ جةاى لةة كةىآلة  ثيةت       

ةانَ جاىن دوةةو ئةضةوو  ةى وةةىقةةدا ، لةة ليَواويةكةةدا     زِةوت  خى ا  و  ة
وةاخةد لةةةةى  ةالة  ى  ةيا     . كة تا ئيَ تا ةة يَة   او  لةةوآ ةتبىلةيَكبةا  ئةةكدد   

. ئةةةةاك و حاج   ةجيا ةةِ  ةداواا داىك ةالةة ا  ئةضةةقاةا و واىويبةا  ئةةكدد    
 . جاىا  و ت ئيَ تا جيَطاك تاوبةت ةى واىوةدد  ةةةةو
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، كة ىوَةخ تك  ة يَك   ةةةةو، ةةة   8651ك تة ةؤك 81ةيَة  ثيَش  ىىة   واآل
تةواوك ةة ةةؤاة  كط ةةىثدو  وةكة ةة، ضةةةا جاىوَةك ةا ةةب ئةةةاىد و ثدوةياىك       

ةى  اتةو  تياواا ةةووداةةو (  ةوةةل)و آل يَة  وةودب ةة ئيبزاك . ؤؤىويم ئةكدد
طاووَك، وةةا   ةلةةوَ ةةتيَك   ةةاوىةآ تةةى ؤؤى ثدوةةياى ئةكةةةوت، لةوةةةى  ةةةى  ةةةة     "

". ةا ةوةكبا  ةى ئةةَيدوت، لةكاتَيةةاا تةى ةةة وةةلة  وةريوت ةةة قك ةة  ثياؤوةت        
ةا ةكة ؤؤى ةاخىو ةةو لةيب، دواك  ىىة   تة ةؤ كة ىوَةخ   ئا ةدا ةةةو كةات   

ئةةةو ةا ةوةةةك ئةةةو وةةالةة،  ةة  ةةةىب ةةووةةيبةووت، واتةددةةةةو "ةةةةى ج ثيَةة  ِةةةد 
 ت ةا  ةو ، ئةو ةا ةوةةب ةةاىد ِةةد ةةا ؤوووةد ةَيةت و ضةةةا        ةة ةةؤاة  ضى  و آل

 !" اةطيَك ئي داحةت ةةةب
كات ةةى ج تا دواوات  يواة  دواىتدو  كةةو ةةةو لةة تيَةةةلةةددة  وياوةةت و      

ِةى ةاو  ئةو ةة دىوَوو  ةةةةو ، ئةةوا ئةةتةا  كتيَبيَةة  لةوةةى      . ِالةتة و ةةكتةدا
و خةةاو    يَةةووو ، وةكيَةةةة لةةة ةاوداى كةةاة    ةكةووةةم، ئةةةو ثيةةاو   ةةةىد و ئةةاؤا   

 .وفيَباة ، ةةداخةو  ؤوو ةةجيَ   يَيتني
 

 هاورِيَياني تةمةن لة بري ناضنةوة
كةوةةةةاوةتي وياوةةةة  و ..  ةةةةاوىةوَ   ةلةةةةةةةوتةو و ق ةةةةةخىو و ىووةةةةةاكبري

كة ةة ةةى ج  ئةمحةد ةةط ةاو ئةةدا و لةة قىةةاغيَة    : كاكة ةةى ج.. كى ةآلوةت 
 .كدد ةة ةةى ج ةاةا تددا خىك 

ةةى ج ئةمحةدن ةدا و  اوىةكَ لة وةىد    خةوَكةاة  ةاو ةةاك و دواةاو ةاويةاا    
لة وةى تاك  ةىؤ كاىويةو  ثةوة ةاو  ةة حيزة   ةيةىييةو  كةدد و وةةكيَك ةةةو     

 .لةو ِةجناةةك  اىك وفيَباة  كة لة  ة ةو كىىة و كى ةلةيَةاا ِةلة   ةجفي  ةةو
ضةةا  ةوَك  دوةةك ئةب ةري و ىوياةة ةاا ةاوة   ةاتةو  و    كات ةةى ج و ت لة 

دوَةةت،  اوىةوَيةةةك  و  ةةا ةزوةةك و خى ةوو ةةت ةةةةو، كةةة وةةاآلةيَة  ؤؤىك تة ةةةةي  
كاىوطةىويةةةك  ؤؤىك  ةةةةةو لةةة يوةةاة  وياوةة  و كى ةآلوةةةت  و ىؤيا  و  ةةةواة   



   13     ............................................................................................  فاروق مةال مستةفا
  

 فةرتج ئةمحةد     
 

 اةةةا  ىؤيوَةةك تيَكةئةثةةةىةك ق ةةوةك  خةةىو وةةا  تةةىفيقيَة  ثةةدة  .  ةلة ةةكةومتاةاا 
ئةةووَة  ِةةوى   كة  ةةة     . واخةد وةىبةت  ةةى ج ئةمحةد لةوةى ؤ امنا  ةةةةيَت 

ةزوة و  و خى ةوو ت و   اوىةوَ  خىك ئةؤاة  و لةة  ةة ةو كةىىة و كى ةلةةة ؤؤى      
جياواؤ كاةيةاا ئةةةو  ةوةتة ةةةةىؤ ك ةةىا بةةةى   

 .   د ىئةخ ت
وةكةجماى ةةى ج ئةمحةدب و ت ليَثدوةداوك  

، لةةة دواك ئةةةو  و ت  ةةاوىةوَ    حيةةزةيم ةاوةةي 
واآلةيَة  ؤؤىك ؤاةةىك ةةغاا، ئكجا    ةةوب ةة 

لةة داةيية  و وةةوداة  ؤؤىك    . ليَثدوداوك ئةةو 
كةواة  جياجيةا لةِةةأل ةةداد ى  ؤؤى كامناةةاا     
ةةةةى ج و ت ثيَيةةةو ىاةةةةىك وياوةةييبا  ةةةةو، 
لةةب  اواةةةدا ىوَةخةةةى و ةةىةوَة ةةةىك داةييةةتكة    

لةةة  ةةةوَكيَةاا كةةة و ت . ةو ةخ ةةييةكامنا  ةةة
ىؤ كبريوَة  ةة تةاةا و ةةة ئةةؤ ةوة  وياوةي     
دووى و دىوَوك خةةات ق ةةك ئةةكدد و ؤالَ ةةةو    

ةةوةى ةاوةة وياوة  و ىؤ ةكبريويةكاةاا لةة داةييةتكةكاة  خةىك و  اوىةوَيةاة  ئةةو         
ِدوثة ا  ح يَ  ىةاىر و  ةيَدكى ةيَةةةو و ى ور ةيَطةةىد و لةةتيف   ةيَ  تةة ا و        

 .وني خةلي  و ئةةة ى ىةمسا  و كا ةىاة  تاثى ةةو وا
لة دوةَوة  تةدك كىةةوةةةو  و د ىة تةةكاة  تد اةةاا لةِةةَل كا ةةىاة  تةاثى و        
حة ةك ةةكد و   تةةاك وةوا  ةجياك ةةىِاىوو و جة ال  اداةاا جيَطةاك خةىك   

 داةييتكةكامنا  لةِةلَ ح ة د ةىك خى ةوو ت و ئاىاؤك  ةيَ  جةةةط  و  .  ةةةو
ئةةة ى ىةمسا  و دلةياد ى  يا و و وتا حمة ةةدك حةث ةة و مساوة  و كةا يف      
حاج  وةىياك حةلةةاضيياا ةة جىىوَة  تد ثةدة ةةةو لةة وةةىبةت  وةفيَباةيياةة و      

 . ةى كات ةةى ج لةةاو  ة ةو اةاا ؤؤى دواى ةةو. ةةكتةك ثدة لة ثةةا و ثيَةةةني
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ادوَدوَة  ثيَيةةةوتةوك حيزةة    وةىد  يَك لة ةةغةاا ةةةوو  ةةةى ج ئةمحةةد كة     
 ةة ةو  . وةالةيَةيا  ليَثدوةداوك كدوَةةاىاة  ضيَيةخاةةكاة  ةةغةاا ةةةو      .  يةى  ةةو

ةدةج . ك دا يَكا"قىؤو  دة "ئةو كاتة ؤاىاو ك : وتاةةكا  كات ةةى جيا  ئةةاو 
ةف ، ةة ةاوك ةدةج و  فةو  خةاىدةيا  ةةى   811ةف  ةةو، قىؤك ةة  881و  فة ةة 
ئة ةةك ةةى   . ة يَكا ةةآلب ِى ت  قىؤويةكةةوا  ئةةكدد ةةة يوَةد ةدجنةكةةو      ةةى ج ئ

ضةةا ةداد ىوَةيش ةاة  ئةكدد  ةتا دواو  ةة ىك ؤؤى وتكة  ئةةةة ى ىةمساةةةو ،    
كات ةةى ج ةةاو و ةةاتىى ك لةة ؤؤى ةةداد ى ئةةةا ةةة ئةةةة ى ىةمسةاة          . ك ؤاةداطث

ةةة وةةكيَةباةي   . وختةاؤواتةة وةىوةةىو  ثيَيةةة   .. وةىوةىو  تةقةدو  : ئةِةت
 .ئةوت ثا ا و ةة وةكيَك ثدؤةي ىىن ةية

كةةة ةةةةخىو ئةكةةةوت وةةا  ةةالةيَة  ئةِةاوةةتةو  ةداد ىاةةة  ئةةةكدد ةةةة ضةةةةا      
ةة يَةةو ، ئةو ك ةة ئةىك  وةى ا   ةلة اةيَت وا  ئةو ك دى ة  ة ةواوة ةاوك 

 .اءعظماء  و شرفاء و حقر: جيا ا   ةةةو لةيك، داةة ةداةةوو  ةةوةى
دواك ئةةوا ، و ئةةو و    (شرفاء).  ةؤةةكا  ئةواةة ةةو   ت  ةا يا  ةى ئةةدد
ةداد ىوَةبةا  ؤؤى  . ةةةو  دا(حقىراء )كة دى ة  ة ةاوة و  ي   ةةةدداوةة  لةة لي ةت     

 (حقىراء )دواكةوتبةو لة ليَثدويكةو واا، ِةت  كات ةةةى ج  ةةىفةب  ة  لةة لي ةت       
وت،  ي ت ةة يَكاو  و  فتة ةت ىلَ  (فنيأوف  ال اة)تى ! داب، ِةت  حةددت ضيية

 .كات ةةى ج ؤؤى حةؤك لة  فتة ئةكدد. دؤوةب
دواك .  ا ىوتا جة ال ىةؤوزوش ةداد ىوَة  ؤؤى خى ةوو ت  كات ةةةى ج ةةةو  

دا كات جةة ال وةةكيَك ةةةو لةة ليَثدوةداو كاة  ىوَةخ ةتك         8668ىاثةىةو  لة والة  
كةات ةةةى جيش   . ةةو لة  ةاب جةيلةةو   وةكيَتي  ةييتباةي  كةىدوتا  و ةزوةيش 

جة ال ثيَي ِةةت  ةاب جةةيل    . خاو ة  كتيَ  و كتيَبخاةةك د ولةة ةةاك خىك ةةو
تةةاؤ   اتىتةةةو  و ةةة َ كتيَةة  و كتيَبخاةةةة  ةةةلةكاكات، ةىضةةي ئةةةب كتيَبخاةةوةةةت     

كتيَة   . ةةةدؤ م ةة  اب جةيل و ثاى وةك  ةا ت ةى و ىِدب؟ ئة يش ِةتي ةا ةة 
ى قةآلضةاي  و حةوت  ةؤاى دوكةاىوَة  ئةووةاو كةة كةةب ةةةةةو  ا ىوةتا       ةيَددىا ة
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لة خى ياا ثيَي لة ىةةىؤ ةةئةكةةوت كةة  ةاب جةةيل      . جة ال  يَكاك ةى كات ةةى ج
ثيَ  ِةتبةو  ا ىوتا جة ال ئةب ئيَةاى وة ئةو كات ةةى جة و كةات ةةاىو  و خةىت    

ال وةىك لة و آل    ا ىوةتا   ا ىوتا جة . د ىة ت  يب ةفةى ةو  ةى قةآلضةاي 
ئةةب ئيَةاى وةة د ىةة د يك    .. جة ال ِيا  ؤؤى وةثاوة  ئةكةةب  : "ةةى ج وةىة ا

ةداد ىوَك ئةةب وةةِباةة ئة ةةةا  ى ؤوفةة دوو وةالةة ئةةو َيكم و ئةوبةةب ئة يةةوك         
ةةخةا ةاوةب ةةى قةآلضةةاي  ئة ةة ئةةخىب و جةةةاة   ةاب       . داةاو  ةى ئةب د ىة تة

ةةة ات و  ."   ةةجي  و خةاىد وة جاىوَة  تةد  ةةى ةى ةا  ئةكاتةةو     جةيل ثياووَة
 .كات جة اىل خ تة ىوودا اةيَة  ةاخى ةو  ةةىا بةى  اب جةيل

كةات ةةةى ج ىووك كةدد  كةات     . ىؤيوَك لةة  ةالة  كةة ال  ةالة  د ىةة ت ةةةوو       
كةةات ةةو ةةريوا  خةةىت ئةةةؤاةيت  ةة  لةةة وةةالة  : ةةو ةةريوا    ةةتةةا و ثيَةة  ِةةةت

ِةةةتي وةةةت جةةاى ِةةرياوب لةةة . ِةةةت  ىاوةةتة  ا ىوةةتا ةةةةى ج.    ةةيةىيم و8611
 8661يوامناا ئةووش ةة  ىك ثاىتي  ئيَة  ةةةو كةة تةىو و  ةاب جةةيليش وةالة        

ةةةة ىوَةةةةوت كةةات ةةةةى ج ةةةة واددا ةةتيَة  ثاىتييةةةو  ةةةى وةةةىؤت   )ثةةاىت  ةةةةو  
اىك وةفيَباةيت  كةض  وا تةى  ةلةبةواىدة  ئةجنةو ةةة   ة    ( و ؤوداة  ىيَداقةو  ِريا

ىةاثةىاةاوو  دواك ئةب ىةاثةىوكة ئةةةو ةة  كت ةطةوتاوةة خةى ةة ةم ئةةكدد، كةضةي      
ضةو  ةي ت كةوتا   ةلةبواىدوو ، دواةز وةا  يدوَةني و  ة ةيا  ةاووةا  قةادى  و      

ئة ةة ىاوةتة تةخةةا؟ كةات ةة ةريوا  ِةةت  و لةةآل كةات         .  ة يا  ةاووا  ىة ةى 
 .ك وةوا ىةىل ةطدوَت ئةو ةاو كاة  داةاو ةةى ج ىاوت ئةكةك خةا ىة ةى

 .دو اةةو  ئةلةيَم ةى كات ةةى ج ئةمحةد ةةوويك  كتيَبيَة  ِةوى  ثيَةو تة
 : كةو ةةةةو وياوةت و كاىك حيزة  و وةىبةت و ثيَةةةني و ت كات ةةى ج تيَةةلَ ةةات

حيزةةة  ) ةة  ليَثدوةةداوك ىوَةخ ةةتك  قةتاةيةةاة  حيةةز      8665-8661وةةالة  
 .ةةوب لة ةةغاا( ي  ىيَدا  يةى

كات ةةى جيش ضةةا وةالةيَك لةة ؤوكااةةةكاة  ةةغةاا و حفةة و ةةةِد  وةةملاةاا        
لةة ثةىىل    8661لةوةى  يةىيَت  حةكم دىا ةةو و تاؤ  ةةةىةةو ةةةو، ئةةو لةة وةالة       
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 ةىضةةةا  وةةى تا لةوةةى    . ويَية   كىليَج  ئاداة  ؤاةةىك ةةغةاا ةةةو كةة ِةريا    
ةتي ثاىتي د وتطري كدا، ةةةآلب لةة ؤوكااةةاا  يَفداوةةو  و دوان     ةا ةوةكي وةىكدداو

دوان . ، ةةةة ىن  ةةيةىيَتييةكةن ضةةةةا وةةالةيَك حةةةث  كةةدا    8663كةد تاكةةةن 
ئاؤادةةوةي ِةىةاوةو  و ةةةو ةةة ليَثدوةداوك قةتاةيةاة   ةيةىي  دواةاو ةاويةةكاة        

 .ياةي ةةغاادا ةةوو  ةى ئةو كاتة    و ح يَ  ىاىر لة ليوةةن قةتاة. ةةغاا  ة ةوك
 اوىةوَ  خةاليَخى بةو ا  ىة ةى ةةخدك لة كىليَج  ئةادا  ةةةو، و لةِةةلَ كةات     
ةةى ج ةداد ى ةةو ، ىة ةى لة ىوَةخ تك  حيز  و وةكيَتي  قةتاةيةاة  ىيَداقةاا لةة    

دوةاى  ئةةو ك لةة وةاد ةةةةةو ةةةى ج وةاآلةَية  ؤؤى  ةةى لةة          . كةىلةيَج  ئةادا  ةةةو   
ةو ىؤي   يةىييةك  ةاوداو ةةو  و ضةةا وةالةيَك لةوةةى وياوةةت    يووَتييةو  تا ئ

 .لة ؤوكااةاا تةةاكداةةو
كات ةةى ج ةىك ِيَداوكةو  كة ىة ةى تاؤ  ئةوةووَت لة ىةوَةخ تك  قةتاةياةاا و ت 

ِةت  ؤؤىب ثيَخى ة، ئة ة ضةةا ىؤيوَةة لة واةةك كىليج ضةا  . يوةةطد ةيخاتة كاى و 
 . دةوَت ةة  يةاك ىةاكيَيا  ةى ةاو ىةوَةخ تك  وةكيَتي  قةتاةيا و ضاك حةليبم ةى ئةك

دواك ضةةا ىؤيوَك كات ةةى ج ةة ىة ةى ئةلةيَت ةا ةاةيَك خبةىو  لةة واةةكةة ا  و    
دواك ئةو  ضةةا دؤوةتَيةم ئا ةاد  كةددوو  ئةضةني  ة  و ت تةى لَية  ةةاؤا  و ى          

ةةى ةريوةةاو ىة و ةةى حيةز  دلةة       ىة ةى كة ةداد ىوَة  دلة ىؤ ةةةو  . ق ةوا  ةى ةةة
خةةىو ئةةةةيَت و دواك، و ت كةةات ةةةةى ج ِةةةتي، وةةاوو ةةيَك و ضةةاك حةةةليبيَك    

ىة ةةى تة ا ةا ئةةكات ضةةاى     . ةةوةىوا ئةضكة ثىليَة  ضىلَ كة د ىو  تيَاا ةييةة 
. ثيَكج قةتاةي  كىليَج  خىوا  كة ةة جةيليية ضايكةكا  ةاووا   ةةةو داةييةتةو  

ةةوةةةىك تةةى قةةاىةةةد ثيَةةةددوو  ةيَكةةة     : ئة اةةةة ضةةني؟ ئةةةلة َ   ةةةةى ج: ئةةةلة َ
ئةىكَ ةداد ىوكة وةكيَتي  قةتاةيةا   .. ىوَةخ تكةو ، ئةك خى  يةىيت ةى ىاةاكيَيم

 . ةا ة وا ةا  ة ةو ئةلةيَ  ةا ة
كات ىة ةى ةا ةوةك  ةةوو  ةى حيز  كة ِةويتة د وت    داواك كةدد ةةةى ج   

 .ة حيزةااوة ئةة َ د ىك ةةة  ئةِيكا    ئي تيقالة ئةكةبئةمحةد خائيكة و ئةلةيَ  ل
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وةةادت ةةةةخيَد ةةةةى ج ئةمحةةةدك تيَةى ةةةى و كةوةةاوةتي  دوةةاى و ق ةةةخىو و 
ىؤلةةوةت لة ىؤلةة لةةريةةضةو كاة  ئةةو قىةاغةةك  ةاىك وةفيَباة  و  ةةتا      . ةةو ةا

  . ةتاوة ةة ةة دك ئة يَكيَتةو  و وآلو لة ِياة  ثاك   اوىةكَ ةةى ج
 

 كؤمةلَيَك بريةوةريى كؤمةآليةتى
ةةو  ةةةوتةن يواة  ئيَ تا ا  وةودن ليَ و ىةطد ، ةة ةا   ئةةؤا  جاىجةاى   
 ةةةةاآ ةري و ىوةة  ة ةةةوت و وةةاد و خبة ةةة ةةىضةةاو كةةة ى ةطةةة يك كةوةةاةيَك   

 .وةودةةخش ة 
،  ة  لةة   (وةىد    خةوَكاة  ةاو ةةاك و دواةاو ةةاك  ) 8651-8651لة  او ك 

لة ةةىوَك كةىىة و كى ةةلة  ةةاوكم    : ن جياواؤك ةريوةاو ىةدا يوا  ةةوةى ئةةدددوو ةةى
كةةة ثةةدةك ةةةةو لةةة ئةةةد   و  يَةةووو و ئةةاوني و ةةةةىاوىدكددة  ؤؤى ةيةةةدك جيةةاواؤك 
 ةؤ ةةةةةكاة  ةةةاو ئي ةةالب، لةوةةىويةةةو  يوةةاة  قةتاخباةةةة و وياوةةةت لةِةةةلَ     

 ةةكا  و وةةى تاك خةوَكاةةةو ن     اوىةوَياةي  يةىي و خةوَكاةةو ك  يَةوووك  ىىة 
 . ةةاوَك ةةووداوك ئاةةىك و ةةل ةةي  واكاى

لةة  (  ةكةةةةى  )ةاوكم حةؤك ئةكدد ةةوَو ةةةو  و ةةىؤيوو ةني، ئةو كاتاةة تةاؤ   
 زِةوت  ئيَبةو  و ثيَش  زِةوتةكاة  دوةةن وفيَباة  دا اتبةو، ؤؤى يب خى بةو 

 .كة جاىجاى  ةة  ةكةةةى كةدا ةاةطم ئةدا
 ةى لةو كاتاةةدا، كةاكم كةة لةة داىوملةىةةمليك  ىةاىل لةوةةى وياوةةت ةةوة َ         
. كداةةو، ِةىةاةةو و  ةى وفيَباة  و لة قةتاخباةةن ةةو ةلةيية ةةوةةو ةةة  ا ىوةتا  

دواتد كة ىة ةى ىةىل  ةتةوةىوف  ئةوكاتةك وفيَباة  لةونَ ضاون ثيَةي كةةوتبةو،   
ئةةةو ةةو . ةداو  و ةةةاةيَ ليَةةد  ةيَةةت ئةةةب كةوةةة لةوةةةى وياوةةةت ةةوةةفة  ِةتبةةةوك 

 .ِةاوتييةو  ةى قةآلدؤآ
لةةة  ةةالة  ئيَبةةةدا ةةةة ىك ةةةاوكم و  ةةةىو  ا ىؤ ةةكبريوي كاكبةةةو ، ى و ةةيَة    

ةاوكم ةاو  ئةد   و ئاوني و كةىداوةت  ةةى ئةةكددب، ضةيَووَة     . ىؤ كبريو   ةةةو
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و ةةةا و ق ةةة ؤؤىب لةةة  ةةيعد كاة  و ةةووةةني و و ىِيَدةاةةةةكاة  و ىئةةةِدت، ئة 
 . خىو و ىووخىو ةةو حةؤت ئةكدد  ة يية لةِةلةياا ةيت و ِةوَ  ىلَ ةطدوت

وةى تان كاىن وياوةييم، وةاخةد ىووكددةةة ئةةو كةاى  ةةة وةاد ويةكةن ئةةو         
 و  كةة لةة ثةىلي  ة ةي وةةى تاوي ةةةوب و لةِةةلَ        8651لة والةي . تة ةةةب ةةو

ت ثىلاا ئة اخنةوَكةا، ةداِةوى كةةن    ةمحةد كةىمياا لة قةتاخباةةن خالياوية لة وة
 ةمحةد و كاكم  اوتة ة  ةةو  و ثةوة ةةاوي وياوةييا   ةةةةو،  ةىدووكييةيا      

 ةةةى لةةةو كاتةةةو   ةة  و   . ىوَةخ ةةتين ةةةاو حيزةةةي  ةةيةىي كددةةوةيةةة ةةةداد ى    
 . ةمحةدوش ةزوك ةةووكةو  و ةري ا  لة ةاىن وياويي ئةو ىؤياةة ئةكدد و 

قالةاى ةكاةي قةتاخباةةكة اةاا ةةين د و  ىاوةتاا   لة وةى تان وةىكةوت  ةة
ؤؤى جةاى لةة كةاتي    . تاقيَةي تيَااةةو جيَطان دوو كةوي ةى داةيي  تيَاا ئةةةةو و  

ةةريب ةاضةيَت  ةةمحةد ةاوةي     . ثيةودا    و  ةةمحةد ثيَةةةو  لةةونَ دائةةييةتني    
يَي تةا ئيَبةة لةة    خةوَكاةي دوان قىةاغي دواةاو ةان و ؤاةةىن ئةكدد و ئةوطةت تى ةفة

دواةاو ةان د ىئةضةني ئةةب حةة ةتةة ةدةووخَيةت و ثَيةةةو  ة ةني ةةى  ىوةةى ةةى          
 ! كيش ئة طةت ئةو  خةوةيَةي خى ة، لةو ةاو ىة داب ةيَتة دن. خةوَكا 

لةةة ( خةوَكةةاةطان داىوةةتاةةكا )ئةةةو وةةالةةن لةةة دواةاو ةةةان د ىضةةةوو ،  ةةةمحةد لةةة   
يَجي ةاؤىِاةي و ئاةةوىن و  ةتا  ةة يا ةةوةييةي لةوةالةي    ئةةةغدوَ  و ىِريا و  كيش لة كىل

 .دا ةة د و  ئةة ةىوَةي ةةى ، ةزوة و   اوىةنَ ةةوو  و لةوةى  ة ا  ىوَطا ةةوو 8663
جطةةة لةةة  ىكةةاىن كةةاكم و  اوىةوَةةةاةي،  ىوةةةكي دوةةةةن د وةةتثيَةددةي كةةاىن  

ئاغةادا دىاووةيَي    وياوييم ئةو  ةةةو ئَيبةة لةِةةَل  ةالةي  ةجيةا ئةةةةةان وةةليم       
. ئة او ئةودوة ةةوو  كة جةةا يَد و ؤويل و ةةةيادن كةىةوةا   ةة ةو  ةيةىي ةةةو       

ئَيبة ئةو ةا  تَيةةَل ةةوو  كةة و ت ئةةلةَي ، و ت وةةت  الةةة واةةةوو ، ةىوةة ِةةوَم        
 .لةواةيش ئةِدت و  ة ةووا  كةوي ؤود ت و خاو   ىا و ةىضةوةي خىوا  ةةو 

ى تاويةو   ةةةةطاون وةكةةة ي ثةوة ةةةاويم ةةةة وةةةكيَتيي   ةةةى لةةة ثةةىلي  ة ةةي وةةة 
قةتاةياةي ىيَداقةو  ةا، كة ِةويتبة ثىلي وةكة ي ةاو ةان، ىةةاوي  ةةي قةادىن ةاةةةوا    
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كة لة يواةااوة،  اتة ي ةو  ِةةتي  ةاوىةنَ، وةةكيَتيي قةتاةيةا  و حيةز   كيةا  ةةاىدوو         
. تةى لةة وةةى تاويةو  يوةةةطدوت     ضةةةةة "(..  ةةةةؤوم "ثيَبةا  ئةةِةت   )ةببة ىوَةخةىت 

كات ىةةاو    و دوو كةوي تدن كدد ةة  اةةوةت كة وةةكيَةيا  ةاوةة  غةةىو  و ئةةون     
 .لةو كاتةو     كةومتة يواةيَةي ةةوَي ىوَةخ تين وياوييةو . دوةةوا  ىةتان  ةي ى  يا ةةو

لةوي ةةةو  كةةاكم كاىوطةةةىو   ةةةةةو لةوةةةىب و  ةةاةاؤوم ثَيةةة  ئةةةكدد كةةة        
كاكم لة  الةةو   ة ةو خة ةةكامناة  ةيَدك . ةوَكا واى و ضايت ةةو لة وياوةتااخ

 .ةةووني و خةوَكاةةو  كدد
 ة ةو ىؤيوَك دواك ةةوَوك ىةود .  زِةوتيش ةى ئيَبة قةتاخباةةوةك  ةةةدو ةةو

ي اى وةت ىؤ ةكبري و  ةاىري، ةةتاوبةةت ي اى وةةت لةة  ةةيكا  و دؤوةت  دوةةةن         
 ةىضةةا     حةةؤب  .  زِةوت و لة  يةاخناةةكةك خىواا دائةةيي  ةاوكم ئة اتكة

ئةكدد ة بة ةاو  اوىةوَةاة  خىب ةى واىك كدد ، ةةآلب ةاوكم ئا ىيِةاىك ئةةكددب لةة    
 زِةوت لةِةأل ئةوا  داةكييم تةا وةةود لةةو ق ةة و ةاوةاةةك ئةةوا  و ىِةدب كةة         

ؤوىةةةةك . ةةةةو  ؤوىةةةةن ةاوةة   ةةيعد و ئةةةد   و ةاوةة  ئةةاويك  و ىؤ ةةكبريك    
 . ةاةةتةكا  يك  ة ةوا  ةةآ ةةو 

لةةة يوةةاة   زِةوتةةاا يووىك ةةقيَيةةةكا  لةةة  ةةة ةو ثةةط خى ةة  ةةةةو،  ةةة ةو    
 زِةوتيَك ةةقيَ  ةةةةو، تةةيا ئةواةة  ةواةبةو كة  ا ىوتاكة جطة لةو ن ئيبةاب و  

 واب ةةاوكم   زِةوت  ئيَبة وةكيَك ةةو لةواةةك ةةةىد . ثيَيكةوَو،  ةد ىةو يش ةةواوة
ةةةى منةوةةةة  ا ىوةةتا ، ةةةةقيَ   ةةةةةو، ةةةةقيَ  ةاوداوويةة  تيةةا ثةةةىو ىد  كداةةةةو

ىةيدو  وةجادك،  ةي ئةمحةدك ةاةيخيَآلة ،  ةةي ىةةؤوزك جةةاةدةؤو ،  ا ىوةتا     
ةاتح  ة ةو ةاك،  ةي ةةىك ىةةاولةآل و   تةةا ضاوجةا  كة ئة اةة ةة يَةيا  لةة  

ةي ت ةةةقيَ   -ثاةز  . د ةةو  ةة  ا ىوتاك واةةوكد ىضةوةةو  و دوات( ئةؤ ةى)
لةةة  زِةوتةكةةة كىئةةةوةةةةو  و  ةةةواةة ةةةة  ةةاقة ةةة و ةةكتةةة و كآلوكآلووَكةةةو    

ةة ىؤيوش واىك دوةةوا   ةةةو، و كة وط ةاؤ و دامياوى  و . كاتيا  ةةوةى ئةةدد
 .كة خى ييةك  ؤؤىك ةة ئيَبة ئةةةخيي تدواىك 
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اك خىك و ةةاوك  و ةةاثريك كةةوَد ةةةيَتةةو  و وةةكيَك لةة       ةاوكم حةؤك ئةكدد جيَط
كاتيَةك كةاكم لةة ثةىىل وةيَية        . كةىة كاة  خىك، وةا  كةةىةك ةداكةاة  ةة  ةةة  ةةي      

ةة حةؤك ةاوكم و حةؤك كاكييةم خةىك لةة    . ةاو ةاك د ىضةو    لة وةى تاو  ةةوب
 ةك خىك ةةى ةاىدوكةةو ،  لة ةةغاا و ىِريا و ةة جبة و  يَز ى و  ووَك(  ةىوعة)كىليَجي 

ةةةةآلب وةةالة  وةكةةة    ةةةىوعةك تةةةواو ةةةةكدد ةةةة   
.  ةةيةىيَت   اتةةةو  وةةفيَباة  و ضةةةو  دواةاو ةةةاك

ب لةةة (ىةا ةة  و ةكةةا   ) كةةيش ئةةةو كاتةةة واةةةةكاة    
ؤؤىب لةةةو د وىوةةةةى  و كةةةلةة   زِةةةوت خةوَكةةا و 

ةتةحةات   ) يَوووك ئي الب و ىِةدت، ةةتاوبةةت لةة    
اب ةةةةوب ةةةة خاليةةاك كةةةىةك ، ؤؤى وةىوةة(ئي ةةال  

 (.ىووتةك ثالةةوا )و ليا و ةة ؤىاىك ئةؤو ى 
 ةةةى لةةة  كةةالةي و لةةةثالَ وياوةةةت و يوةةاة  ةةةاو    

حةةؤب  .  زِةوتاا، ئاى ؤووك ثةول كىكددةةو ب  ةةةةو 
لة كىكددةةو ن ثةوىل ثىوةتة ئةةكدد كةة ثةولباؤويةا      

لة وفيَباة  ي اى ك ثةةول كىكةةى و كا    . ثط ئةِةت
ئةةةواةي تةةد ةةةدو   و ،  ةة  وةةةكيَةيا  ةةةةوب،كةةةب ةةةة

ةةو  لةة و وةتا جةةيل، كةات  ةجيةا وةىيف، كةة ال ىةةةاولةآل و ىة ةةى ىةةىل ئةة ني            
ةةةآلب لةة ةةغةاا كى ةلةةةك ئاى ؤوو ةةةااة  كىكددةةةو ك       (. يةهاك  يَخةك حةلةةاض )

جيَطا ةا    ئيَبةن ثةول كىكةى و  لةة وةفيَباة  دوو  (. مجعية هوا  الطوابع)ثةول  ةةةو 
 ةةةو، وةكيَةيا  يك كات  ةجيا وىة ، ةةىة محةةت ةيَةت كةة ةةى اةبةةىك ثىوةتةك      
وفيَباة  ةةو، ئةو ك تد دوكاة  و وتا جةيىل داىتاو ةةو، كة دواجيَطاك دوكاةةكةةك  

لةو  ةوَكاةة ِىىةوكةو  و كدةو  و ةدؤ تين ثةول ئةةكدا و تةريو ثيةك    . لة كاةيَ ةا  ةةو
كةةا ، ئة ةةةو ةيَفةيَةةك ةةةةو ةةةى ئةةةو ن خةةاو   ثةولةةةكا   اةبةةاىوَ      ئةةةكدا ةةةى ةداو  

 . او  كاتةب لةي تا ئيَ تاو  ةةاوَك لة ثةولةكاةي ئةو. ثةولةكاةيا  ةفدؤ  

 عيزتدين مستةفا رتسة،
يَزترتوتةة جبة و م  
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ةةىةاوت  وةىد  ي خةوَكاةي وةى تاوي و ةاو ةان وةةىد  ي خى ة  يوامنةا     
. ىوةدد  ةةةوو  ةةو، ضةةةة ةةىد واب لةِةلَ ةداد ى كامنا  لةة كةىآل  خةةىوةي وةا    

ئةةة ىك و وتا ئةمحةد،  يَدكى ةاوة  : ئةواةةك لةو وةىد  ةدا ؤؤى ةداد ىةةوو 
ةيَةةو، جةيىل وكطةى، ةةوؤادك جةيل ئةةةةاك، ةاىو  و وةةةاح و ئةةوىة محاة    

دواتةد جياةةوةةةو  ىوووةاا و  ةةىة ا  ةةةو، ةةةآلب       . حاج  ةداوم و ىةىل وةالةح ئاغةا  
 . ةةوئا تبةوةةو    تيَاا 

وةكَيةي تد لة ةري و ىويةةكاةي  كةالةييم ئةةو  ةةةو كةة جاىَوةيةا  ِةتيةا  كةات         
. والةةي كةىةن  ةي ىةةاوآلن دىاوويَبا ، كة ةداكة    اوىةوَبا  ةةو، ي  ئة يَكيَت

وةةةكيَك . ئيَبةة ةة اةةةةةؤاة  ية يَكةةا  و ؤاواوةةت  ضةةىةة و ق ةةةك ؤؤى لةوةةى ئةةةكدا   
واةةزا  ئةةو كاتةة لةة ضةةاىك      . ك ئةةوطةت ؤؤىا  ئةةِد   ئةوطةت ةةوَو ئةكة ، وةةكيَ 

 الة  كات والةح ثةجنةى وةكيا  لةوةى دوةاى  قةوىة كةك كةىآل   . وةى تاو  ةةوو 
ئةةو  ةةو ن ِةتيةا  كةات وةالةح ئةةةَيت ةةة ؤاوا،  ة  وةةةاح  وةكطةى و           .  ةةةو

ثيةتم   ةاىوق   ةحةك و ثيَكج  ةو  كالة  دوةةن ِةةىة كم ةةاةطةدد و ِةةد و ى    
 الة   ةي ىةةةاولةآل  . ةى داةكيَ  و لة  ةو ةك ثةجنةى كةو  وةودك يووى و ب كدد

كاى ةاوةةا  ةةةةةةو ضةةدا  ةةةلةةداةةو، وةةةودب كةةدد كةةات وةةالةح ةةوَةةو ئةةةكات، دواك  
ئةةووش  !" كةات وةالةح ةةكةةك   "ةةوَو كة  ةةاآ جةآلةةو ك كدد،  اواىب ىلَ كةدد  

لةةو  .  ، دواتدوش يك ةةاوكم  ةةات  ىلَ كةددب    اتة د ى و  و ةة كىآلةاةاا ىاووكاو
واآلةةك دواوياا ةةوةةووكةو  ةة دؤوت و  ة ةو جاى وادك ةةةخيَد ةيَةت ئةةوطةت    

 ".تى ئةو  ةو ت لة    تيَةاا"
واىك كىآلةاة  ةاو  اىك وفيَباة   ةى لةو كاتةدا، قةآل قةةآل و  ةةتى  ةةتى و    

و و ت ثيَية  ةةامسةدد كةات كةةىمي      لةة ِةةىة ك  ئيَبةة   . ةة ىؤيوش ةتبىلةيَ  ةةو
و وتا ة تة ق ةك خى   ةى ئةكددو ، كات كةىوم ضريؤك  ؤؤىك ةى ئةِيَدةاوكةةو   

ئيَبة ةةة ق ةة خى ةةكاةييةو     . ةةتاوبةت  لةةاى ن ئاؤاو  و ثالةةواةيَتيةكاة  خىك
 ة غةَل ئةةةوو  و  كةاآلةيش ةةة دؤويةةو  ةاخةوةةةكيا  لةة  ية كةاة  ةةةىد           
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لةةويتد و  دوكةاةي كةات   ةتةةاك كةىو  ىَل ةةةو كةة وةةىداةي         . كةك ئةدادوكاةة
ئةو واآلةة لة  اىدا وةيكة اك وةةآلحةدو  و وةيكة اك ِةوَةو ك     . ئةوويبا  ئةكدد

.  اووكة تاؤ  دا ةةؤىاةةو ، ثا ةا  وةيكة اك وةريوا  و وةيكة ا ى  ةيا كداةةةو        
وَةةا  ةةةو، خةاو ةي وةيكة اك      ريؤا ةدامي  وكطةى كة  اوىةوَي ةاوكم و ةاوك   اوىة

ى  يا ةةو و ةة ىك وةةاح و جةيل و جة اىل كةىةويةو ، ويكة ا ةى    ةةخىىةاو  
ةةو،  ةةتةك جاىوَك دوو جاى ئةضةوو  ةى ويكة ا، ئيَ تاو  ةةاآ لةة ةيفبةةكاة    

 .ئةو واآلةةب لةةري او 
ةىة ت، ئةب تيثةة  تيثيَة  دوةةن واىميا   ةةةو، ةتبىلةيَكبا  ئةةدد  د ى و ك ِ

   و وةةاح  وكطةى لةيوةت، وةىداى و  ى ياىك غةة   الة  و ةةةوؤادك ح ةيَ    
 ةى لةو واىو  ِةىة كةةدا  . ئةةةةاك والةح ئاغاو كة ثةىؤاواةة لة يكةك دوةة ةةو 

و لةةة وةةاةةوواا  اوىةوَيةةا ، كةةة اىل حة ةةة كةةةىوم و خةاليَخى ةةبةو وةةةآلح  حة ةةة 
 .و ةةئادك ئا ىؤاب تيثيَة  تدك ِةىة ك  وةىكاىوَز ةةوو  كةىمي  ةداك  و ةةوؤك
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 4591ى تةموزى 41شؤرِشى 
لة خةةو  ةلة ةاو  و لةِةةلَ ةةاوكم و      8651ك تة ةؤك 81وةى لة ةةواةي  ىؤيك 

لةةة . داوةةةم و خة ةةةةكا  خةةةىوة  ةةىضةةاو  خةةةاىد  و ةةةاة  ةةةةواة  ةةةةوو       
وقةكة اةةاا ةةا  و  اوةتةكة ا      ةوةاةةكةك ةيَةا  يووىك ةةووة  و يووىك ئاؤو 

ةةةاوكم ىادوىكةةةك . لةةةىد  ةةاا ةةةةو، داوةةةم خةةةىوة  داةةةاةي ثيالةةةة ضةةاكا  ةةةةو 
د ةطيَةة   . كدد و  و ةةتة ان ِةوَطدت  ةةو لة قةىئاة  ةةواةي  ئيَ تطةك ةةغاا

ةةةةىؤك ثةةدة حة اوةةةت  ىادوىكةةة ئيَبةةةن  ةياةةةا و وةىوةةا ي كةةددو ، د ةطةكةةة 
ك (وةةت )اةدة واو  ثا ةاوةتي  ئةةكدد و ةةواةكا ةةك ي ةاى       اواىن ىووخاة  ةةى 
 .(ةدةواةة د ق  ةةواةكا ةكة لة كىتاو  ئةب كتيَبةدا)  ىىة   ئةخةوَكا و 

 .ئةو ىؤي  ى  ةةاوةك  ةة يَز ةةو لة وفيَباة 
ثةيَش ئةةو ك ةطة ةة    .    ؤؤى ةةثةلة خىب ِىىةك و ىووب كدد  ةةىد ىك  وةىا

دوود ىِا و ئةوةاةةوث  خةةلةك كىةةوةةوةةةو  و  ةة ةو    ئةوآ، لة ةزوك  زِةوت  
وةةةىاتيَة  ثةةط ةةضةةةو ضةةةثفةة و دىو ةةم  . ةةةةب ىووداو  ِةوى وةةة دلةخةةىو ةةةةو 

ةةىؤكددةةو ن خةلةك د وت  ثيَةدد و ةةو ةة مناويةي ثيةتيةاةيةدد  لةة  ةىىةو،     
 (.ةوك  ىىةو و مبدوَت خائيكا ) كيش لة ثيَي  ثيَيةو  ةةوب  اواى ا  ئةكدد 

لة وةكةب وةىاتةو  ئةو ىؤي  ىؤلة  حيزة   يةىي  ىيَدا  و ثةاىت  دميةةكدات    
 .كةىدوتا  دواى و ئا ةدا ةةو، و خىثيياةااةةكا  ةة  اوكاىو   ةىدوو ي ةةو

 .حةة ةت لة وفيَباة  جةولةةك ةةةةو
ن تةة ةؤ و ، قةد غةةكددةي  اتةضةى ةةى  او وةةةكي     81 ةةى لةة ثا ةكية ىةؤن    

لةة وةفيَباةيش ئةةو  جيَبةةجيَ كةدا، ةةةآلب       . ةن ىادوىو  ةآلو كداوةةو  كاتي لة ىوَط
 ةةةيةىي و ثةةةاىتي ىاواةطةواةةةةا كةةةة لةةةة ِةىة كةكاةةةةاا ةةةةى ثاىاوةةةتين ئاوةةةاوش، 

لةةةة ِةةةىة كي خى ةةا   ةة  و ةداد ىوَةةةةي    . ةييةةتباةثةىو ىا  ثاوةةةواةي ئةكةةة    
ةييةاةةن    دىاوويَبا   كة ةاون ىةمسا  واةري ةةةو،  ةةى وةكةة ةةة داىوَةةةو  و ت     

 . ليَثدورياووَ  لة وةىكاىوَز و   ةتا ِةىاجي ئةوةاةةوثي ئيَيةبا  ئةِدت
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كةات  . وةك  تيَااةةو ىةقيا ةةىك  ةةي  ةاىر ةةى اةةا ن ةةةو    (حا ية)وفيَباةي 
ةةىك لة وةكةب واتةو  ثيتيةاةيي ةى  ىىةو ئا ةدا كةدد و لةة خىثييةاةااةةكاةاا    

تةايف ئةةو ةةواةييةةب ةةري ةاضةَيتةو  كةة كةات         ةةىِيز وةكةةب  ة  . وتاىك خةوَكةا و  
ةةةوك ةةةةى ك  : )ةةةة د ةطةة  ةةةةىؤ  ةةاواىك ئةةةكدد    ( ى  ةةةكاو)ىيةةز ت ى  ةةيا  

 (.ةوك  ىىةو.. ةييتباةي 
واآلةيَك ةةو ةةى ك ةييتباةي لة ىيَداقاا لة حيزة   يةى  و حيزةة  ةييةتباةي    

ةةى ةةةةواة  دميةةةكدات  و حيزةةة  ئي ةةتيقالل و حيزةةة  ةةةةى  ثيَة ةةاتبةو، و لةةة     
ك تةة ةؤ   81 ىىة ةو  لة ةةغاا وةةدا   ةةؤاى كةوةيا  ةةى ثيةتطريك لةة  ىىة ة         

لة كةىدوتاةيياا لةةيَةا  حيزة   ةيةىي  ىيَةدا  و   . ىياةة  ةقا ةكاة  ثاوتةختةو 
 .ئيبزا كداةةو( التعاو  ميثاق)ثاىت  دميةكدات  كةىدوتاةاا ثةمياة   اىوةاىك 

ا  لةةة ةةةةىد ىك  وةةةىا دوو وتاىةيَةةوك ثةةاىت  و ئةةي   ةةة ةو ىؤيوَةةك خىثييةةاةا
 يةى  لةوةى ةيكاكةك ةةىا بةةى وةةىا، كةة ثَييةا  ئةةِةت ةيكاكةةن ةةةىك ىةةىل         
خةتبةوا  ئةدا و  ةةاوَك جاىوش لة ةةلةةك ةةىخاةةقا لةوةى ئةتيَة   ةة يَداةةو    

ى  كةوة دواى كةاةي ئةةو ىؤي   يَووووياةةة، لةة حيزةة   ةية      . وتاى ئةخةوَكاىاوةو 
ئةمحةد غةةةى، ةةةى ج ئةمحةةد، ح ةَي  ىةاىر،  ةةى وةط ةةدا غةةةةى و قةادى و          

لةةة ثاىتييةةاا . جةةةيىل  ةةريؤا كةةةىوم، كةةة ال وةةةملا ، و ئةةةةة ى ىةمسةةا  ةةةةو   
وتاىةيَةون ئةةو   . وتاىةيَون ةاوداى و  اىري كا ةىا   ةكدك لةة  ةة ةوا  دوةاىتد ةةةو    

ةةة ىن ئةةو ن لةة وةفيَباةي      ىؤياةةن حيزةي  يةىي حةوةةي ىةلي غال  ةةو كة
ةةيواةةو، ؤؤىجاى وتاى كاةي ةة ىةى ةي ئةدا و ئةو و  ةلةةوةكي ِةةوى ن حيةز    

 .ةةو كة لةو كاتةدا خةتبة ةة ىةى ةي ةاىوَت لة وفيَباةي
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 ئازادكردنى بةندة سياسييةكان و هاتنةوةيان بؤ سليَمانى
داوان لةة ةييةتباةثةىو ىا    ةفةكةاِى ةةةاو ةاىدا ئةِةةىةا و     8651لة  اةط  ئاة  

ئةةةكدد ة ةة  ةةةةثري تيَةى ةةةى  ؤوكااةيةداو كاةةةةو  كةةة ةةةةةدةواىن  ةةىىةو ئةةاؤاد    
 كةيش وةةكيَك ةةةوب لةةو وةةدا       . كداةةو  و ةدةواى ةةو لة ةةغااو  ةطةةةة كةةىكةت  

لةة تةكييةةن تالةةةةاةي كىةةوةةةو  كةدا ةةى       . كةوةن ةةةى و كةةىكةت كةوتيكةة ىنَ   
ةو تيَةى ةىاةةن وةفيَباةي و حيزةةي  ةيةىيي كةة لةة ةةة ادو        ةةخيَد يَكاةةو ن ئ

. ةةةىن و ىةةةاولةآل ِةىىا  و ةائية  ىةةةاولةآل و ىة ةةىن  ا ةة  ةَيخة ثَية ةاتبةو          
كىةةوةةو كة ةة ىن  ةكةىة ب تالةةةاةي كةة وةةكيَك ةةةو لةة وةةىكدد كاةي حيزةةي       

ةةةاوةاةطةكةةن   لةةونَ  ا ىوةتا ِةىىا   ةلةبةوةتة    .  يةىي لةو تةكييةوةة ةةوة ا  
خةوَكا و  كة لةثا اا ةة جةاة و   ةلةبةوت داةدا ( ةت ةتةوا )خىن ةةةاوةيياةي 

ن تةة ةؤدا لةة   81ن تة ةؤ و  ا ىوتا ِةىىا  لةة ةةةواةيي ىؤين    81لةوةى  ىىة ي 
 ةةةىو  ا كةةات ةةةة ادو  و ةائيةة  . ةةةاخياةةةة ئةةةو  ةلةبةوةةتة  يَوووويةةةن داةةةاةةو

 . كا و ىةةاولةآلو وتاىوا  خةوَ
، ؤوىةةةن كىةةوةةةو ك ةداواةة  قةتاةيةا  و     8651ك تةة ةؤك  81دواك  ىىة   

خاةةو كةةوا   . حيز  لة  الة  حاج  قادىك خالةم، ةاوك  ئةةااؤواى ةةكد قادى ئةكدا
داوةييةيا   . خالةم ثياووَة  ةاو ةةةو، ئاؤادويية  ةةة كةىة كةاة  داةةةو     . ِةوى ةةو

 . ئةو ي اى  ؤؤى ك قةتاةياةي ئةكدديةيَة  ؤؤى ةاو ةةو،  يةاةااىو  
لةةة ةاو ةاوةةاا ؤؤىجةةاى  ةةاةطدت  ئةةةكدا و د ىو ةةئةةةخةوَكدا، ةةةى منةوةةةة لةةة      

ئةةةو واداةةةة ةةةة  ةةاةطدت  وادوةةا    8651و  8611ةىةةةةكاة  ىاثةىةوكةةةكاةي كةةاةةوةي 
تةةى ةةةةب " ا ىوةةتا ئةمحةةةدك قةةاؤك ىؤيوَةةك  كةة  ةةةاةطةدد و ِةةةت    . ئةكداوةةةو 

، (ئيتيةةادن تةةةكةة  ) ةةةوت  لةة  ." و  ئةب دةياوةت تيَةااو ئيتيةادك تةةةكةوة
تةى  كةالةيَة  ة ةةىلةوت،    "ثا ا  ِةةت   . ةةو( وةكيَتي  قةتاةيا )ئيتةادك تةلةةة 

، ئيَبةةة ذئةوةةتا" كةةيش ِةةةد  " ةةقةةةد ؤ ىد ؤودة وةةةكيت، تةةى ةةةى وائةكةةةوت؟   
دو يَكاةي خةوَكةاة    اوىةوَةامنا  لة ةةغاا كةيىاو ، لةوةى ةييتباةثةىو ىك و ةى ةة
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." ِةؤاى ةةتة لةةة ثيةةتطريو  ئةةةوا   ةةةاو ؤؤىوةةا  ةةةةةا كةةداو ، ئة ةةةك ئيَبةةةو    
 .ليَثدويكةو كةك ئةمحةد ئةةةةاك  ةى ئةو ةا  ةةو

ن تة ةؤ ئةمحةد ئةةةةةاك ةةةو ةةة ةةىةوَة ةةةىك دواةاو ةةاوي      81ثاو  ىىة   
مسةة  ئةةةجناب دىا،  ةلةبةةواىدة  وةةةكيَتي  قةتاةيةةا  ةةةة ئا ةةةدا و ةةةة ى . وةةفيَباة 

دواىتدو  قةتاةي  ضايت لة ثىىل ثيَكجةكا  ةدوت  ةةوو  لة ةة ب  ةةةى ج، وةةآلح   
ىةةةىل ئاويةةةخا ،  ةةة اة  ى  ةةزك  ةةةي  ةةاىر و  ةة ، د وى ةةا   ةةةةةو لةةة          

   وةىثةى تياىك لي تةكةك خى ا  ةةةوب، لةة ثةىىل وةكةةو  تةا      . قةتاخباةةكةدا
وكاووقةكاةاا جياكداةةةو ، لةة ثةىىل وةيَيةكا      كاتيَك د ةطةكا  لةةاو . ثىلي ثيَكج

( وةالةح قةادى  )ثةالةيَةىاون ئيَبةة ةةةو ، د ةطيَةك ةةى      ( قادى وةالةح )و ( ةةكد قادى)كة 
 ا ىوتا  يةىي و ثاىتييةةكا  لةوةةى وةكالكددةةةو ن ئةةب د ةطةة      . ةةووداةةو

 كةيش   .ىوَك ةةكةوت  و  ا ىوتا ثاىتييةكا  داواواةةدد تةلةةى  ةةدوَت ةى حاكم
ئةةب ئيتيةةادك تةةةكةوةة ئةةب  ةة ةو       ذةا ة ئةوتا"ةة ئةمحةد ئةةةةاوم ِةت 

 ة   . دواى  ق ةكةن كاتي ةاو ةاوي خىوم ةريخ تةو " ةةؤب و ى ؤ ةك ئةووَت؟
ةا اقةولة   ةكةة، ةةةلةيَ   "ئة ةب ةة ثيَةةةيكةو  ثيَ ِةت، ئةووش و آل   داوةو  

 ".ئةوةووَت و ؤواتدوش
واةةوواا وةةكيَتي  قةتاةيةاة  ىيَةدا  و وةةكيَتي  قةتاةيةاة        لة  او ك خةوَكاة 

لةةةة ؤوىةةةةةك قةتاخباةةكاةةةةاا  8656 - 8651كةىدوةةةتا   ةةةةةةو ، لةةةة وةةةاآلة  
ثالةيَةىاواة  ئيَبة د ىضةو ، ئةوكاتة حيزة   يةى  حيزةيَة  ؤؤى ةةتةاةا و ةةة يَز  

 و  ةةة ىن  8651ةةو، ثاىت  تاؤ  ؤواتد ِة ةن ئةكدد، ثاىت  و  ةيةى  لةةدواك   
 و  ثةوة ةةاويا  ةةاو ةةةو، ةةةآلب لةة وةاآلة        (التعاو  ميثاق)ثةمياة   اىوةاىك 

 . دواوياا  فبالةط واوةدد لة  ةةاآ  ةوَ  ةةوةكاا ةا   و ِديك كةوتة ةيَةاةياةةو 
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 قؤناغى نويَى بةرةو خويَندن لة بةغدا
دا، كاتيَةك لةة   8656لة والةي . كاةي واةةون ثيَكج والَ ةةووةىد  ي ئيَبة، خةوَ

ثةةىلي ثيَكجةةةب د ىضةةةوب، لةةة كىليَةةوك ةاؤىِةةاة  و ئةةاةةوىك لةةة ؤاةةةةىك ةةغةةاا      
ضةةا قةتاةييةك  دوةةن وفيَباة  لةوآ و ىِةريا ، كةة ةدوتيبةةوو  لةة     . و ىِرياب

ل ىة ةةىك     و وةىداى   تةةا  ةؤ ةى و ئةةة ىك حاج  ئة يك   ي دك و جةي
 .واب ئاغا و  ة الَ كةىوم و ئة ني ىاىر

كة ضةو ة ةةغاا ةة يةا ةةوب كاكم  اوكاىوم ةةات، ةةآلب  ةى ئةةو وةالةة لةِةةلَ    
ضةةا كةويَةي تد دا ىؤوي  ةى وةكيَتي  وىظيَت ةةى خةوَكةا  كةة وةكةةب د وةتة      

د ى و ن ةةو  ةة ؤ  الة ةى خةوَكاة  ؤ ةا  و  يَةووو و ئةةد ةيات  كةةىدك ة ةكة      
يوةاة  قةتةاة  لةة ةةغةاا     . ئةوكاتة كاكم لة ئا اد ويةك  ةةغاا  ا ىوتا ةةةو . وآلت

دوكةاى ةةةو، ةةةآلب ِةةت       11دوكاىوَة  ئةوو ت، ةاوكم  ةوضةةكةك   11-85 اةطاةة 
، ئةي   "   لة د    خةى   ئةِيَدة ةةو  ةةى تةى    .  ةىضىةيَك ةيَت ئةةيَت خبةوَكيت"

لة ئي تطةك كةةىدك ةةغةاا و ؤوفةوةةكيا   ةةةةو ةةة       ئةو ةةو.  ةولة  كاىكدد  دا
ئةواةةةك  . ضةةوب و تاقيةددةةةو وا  كةددب و د ىضةةوب    (.  ةتةىجيم)ثفةك و ىِيَدة 

 -كةةةىدك  ةةةىو  ا كةةةىدك   -تاقيةددةةةةو وا  كةةددب ةةةى و ىِيَدةاةةة  ىةةةى ة    
ىةةةى ة ، ةةةدو  ةةةةو  لةةة كةةات ئةمحةةةد حا يةةا و خةاليَخى ةةبةو كةةات تةح ةةني   

 . ِةتيييا  ةة  ةق  خىت و ةة ئاوتيَة  ةاو د ىضةووت. ةةىواىك
د وا ةم  ( كة دواتد ةةةو ةةة و ؤاى تةي ىاِةواةةا     )ةةواةيا  لة و ؤاى ت  ئري اد 

ىةوداةيش ئةضةو ة كىليَوك ةاؤىِاة  ةى خةوَكةا ، ئةووةا ضةةةا كىليَةووَك     . ئةكدد
ةآلب  ةةةةةةو   ةةةةى دوو د وا ةةة  ةةةةةواةيا  و ثةةةاو ةية ىةواةيةةةا   ةةةةةةو، ةةةة      

تاقيةددةةةةو كاةيا  ثيَةةةةو  ئةةةكدا، ؤوىةةةةك كةةاتيش قةتاةيةةاة  ثا ةةكية ىةواةيا   
كاتيَةك لةة   . ئةوكاتة لةِةلَ ضةةا ةداد ىوَةةاا خاةةووةةكبا  ِدتبةةو   . وةكةب ئةةةو 

ثىىل وةكةب ةةوب، خاةةو كة ا  كاكم و حة ة كةةىوم ةةةلةلةآل و  ةيَدكى ىةةؤوز و     
خاةةو كة لة ِةىة ك  و ؤودوية ةةو كة ؤؤى ةزوك . ى ور ىاىر ثيَةةو  ِدتبةو ا 
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 ةةى وةكةة ا  خةةاىدة  ةةى خةىك دىووةت ئةةكدد،        . ةةو لة كىليَج  ةاؤىِاةييةةو  
خةوَكةةا  و كةةاىكدد  و كةةاىك . كى يةةبا  ئةةةكدد و ضةةةوةة د ى و مشةةا   ةةةةةو 

 .وياوي و دووىن لة كةوةكاى لةو تة ةةةدا يواةي قةىو كددةةوو 
يل ى  يا كة  اوىةوَ  كاكم ةةو  اتةة  الةةكةة لةِةةلةبا ،    ثاو  او وةت كات جة

 ةتا ةفةيَي ثيةاوك ضةات و خةاو    ةلة ةةكةوت      . كات جةيل ئةة ةىك ثىلي  ةةو
 .ةداواةة و ةدا ِةوى  ةةو

كة لة و ؤاى ت  ئري اد دا ةؤىاب كةومتة ةاو دةياوةك  ةةنَ و ةاو كى ةةلةيَك خةةلةة    
 ةةادك )ةةووةةةى و ةري ةةةةاك  ةةةى  ِةةةوى     . داقةةةو ِةةةوى  و  يَةةوووو   ةةة ةو ىيَ  

ىلَ ةةو، وةكةب كةو ئةو ليَم ةزوك ةةو و  و ِدةط  ثيَااب، ةداوةةك  ةةاو و   ( ئةلعةلةون
 ةى ةى  يَوووو، ضةةةا   -ؤؤى  ت لةو و  ةيَدةةوب .  ا ىوتاوةك  ةط ووَكة ةةو ةى   

 ادك ئةلعةلةةون ةةووةةى   . توالةيَك دواتد    ئةوب ةى ئةةاا يَتي  حيزة   يةى  ثاآلو
 ةةىو  ا  . و ليَةىلةةىوَة  قةولَ و ىؤ كبريوَة  ِةوى  ةةو، ثياووَة  ق ةخى ةيش ةةةو  

ةةةىك ئةةلدةاون   . جة ي  ئةلبةىويم ةاوي كة ةةووةىوَة  دواىةةو و  يَيتا لة يواةااوةة 
 ةةيَة كاىوَة  ِةةةوى  و ىةةاوحلة يةةا ئةلعةلة ضةة  ث ةةثىىن كةلةةةثةوى و ىؤ ةةكبرين  

كةويَةي دوةةو كاىوةاتيَدو ةتيَك ةةةو ةةةةاون غةاؤك و ةةىثدوة   ةة ةو       . ؤةييم ةاوي ة
 .ةة ةكاةيش دكتىى ئةكد ب ةاؤو  ةةو كة ةةىةوَة ةةىك ِيتي  ىؤ كبريك ةةو لة و ؤاى ت

 ةىضةةا  لة وفيَباة  خةوَكامنا  ةة ؤ اةي ىةى ة  ةةو، ةةآلب لةةةى ئةو ن ةة 
. ةةو ، كةب قةتاة  ئةوتةاة  ةة ىةى ة  ق ةة ةةةات  ؤ اةي كةىدن واةةكا  ئةِةتدا

وةكةةب  . لةو تة ةةي ِةجنيَتييةدا    ةة ىك ةاوكبةو  ىةى ةييةةكي ةا ةم ئةةؤاةي   
كاىب و ىِيَدةاة  ةاةةت  ىةى ةي  ةآلوكداو  ةةو ةى ؤ اة  كةةىدك، ئةةو ةداد ىاةةةب    

ىة   و ىوَكةووةة  كة لةد ى و  كاى كاةي  كيا  ئةخةوَكا و  ؤؤى لة و ىِيَدةا  و دا
 .كةىدويةكةب ىاؤن ةةو 

د ىئةضةةةو، ةةةة ( العةةدا  الاوةةا)ِىظةةاىك . و ت ِةةةد لةةةوآ ؤؤى  ةةت ةيَدةةةةوب
. ؤ ةاة  ىةةى ة  و كةةةىدك و ئيكطفيةزك و ةدة ة ة  و ئةةةلةباة  و تةةىك  و ةاىوةة      
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ئةواةةك ةةىثدو  ؤ اةةكاة  ئةو ِىظاى  ةةةو   ةة ةو يووىك جياجياوةا   ةةةةو،     
واتةةة ِىظةةاى  ( ىيَداقةة  ةةةةآ) ةة  لةةة . ك ةةةة وةةةك  ةةةةو  لةةة ة ى يَةةةااةةةةآلب ةزوةة

وةىد  يَك كةىدويةكة كات  ةوكةت غةةةى ةاةا  و  ة   . كةىدوز اةةكة كاىب ئةكدد
ةةوو ، و  ةتا ئةو كاتةن لةوةى وياوةت ِةاو اوةو  ةةى و ؤاى تةي ثةةىو ىد ،    

ؤ ةاة  ةةووةني   . ي ئةكددكات  ةوكةت ةةىثدو     ةةو و كاى كامنا  ثيَةةو  ىاو
و ق ةكدد  ةاو ةةو، ةىوة جطة لة و ىِيَدةاةة  ةاةةتةة ىةى ةييةةكا ، جاىجةاىوش     

 . ىوَثىىتايب لة ِىظاى كةدا ةآلود كدد و  كة ةة يَةيا  لةةاى ن وفيَباةييةو  ةةو
ةى    ئةةو  او وةة ةةى ةَيدةةةوة  ؤ ةا ،  ةزى، وياوةةت و ةةةاىك دوةةةو ؤؤى          

ب ةاوة ، كةة ثيَةةةو  ةةى ةيكيكة       (ئةمحةد وةووةة )اوك و ت لةوآ ثي. ِدة  ةةو
وةووةةة ؤاةاوةةةك  ِةوى وةةة لةةة .  ةةةوَكةواى كاة  وةةا ةىةا ضةةةووكة ئةةةو  ةةاى ، د

.  ةةىو  ا د .  يَوووك ىيَداقاا و ةة ؤاةاوةك  ةاوداوك ةةةاىك ئةاودوَدويش دائةةةدوَت   
حلةةةةيم ةاوةي و   ا ىوتا جةيل ئة.   تةةا جةادب ةاو  و وةةةىوَةم لةِةلَ كدد

 . ثيَةةو  ةة  زِةوتةكاة  ةةغاادا ئةِةىةاو  و ئةو لةوةى  يَوووواة  ئةةةوو 
وط واَل لة و ؤاى ت  ئري ةاد كةاىب كةدد و  اوكةات لةة كةىلَيجيش ئةخمةَوكةا،        

ضةةا جاىوَك لةةيَةا  ئيَبة . لة ؤاةةى ضايكيم ؤؤى ةةو.  ةتا ِةويتبة ثىلي ضةاى ب
لةة  .  ييةكاةةاا  ةةىة ىووك ئةةدا و  ة  ضةةةا جاىَوةك ِةرياب       و ةةى ك ةةى ة  و قةو 

كىلَيج  ةاؤىِاة  ي اى وةت ةداد ىك خى ةوو ةتم ةةى ثةوةاا ةةةو كةة تةا ئَي ةتاو        
 ةىضةةا   اوىةوَةاةي ؤاةةىب  ة ةو لة كةىدوتا  ةةني  .  اوىةوَيةتيم  او  لةِةلةياةاا

ب  اوىةوَيةتيبا   ةةى  ةاو    و ةة يَةيا  لة  ةوَك  جياواؤك ئةب جي اةة ئةيو ، ةةآل
 .و ي اى وةك  ؤؤىوا  و ت ئةووا خاو ة  ةيةدك خىواة 

وةكةةجماى كةة ضةةو ة خةوَكةةاة  ةةغةاا، ِةاوةتكةو  حيزةييةكةةب ِةويةةتبةو        
ةاووَةك كةةوت كةة    ( ؤو يَةد ئةةلتائ   )ةةغاا، ضاوثيَةةوتكيَةيا  ةى داةةاب و ضةاوب ةةة    

اوي كة يووَة  تيَةى ةى و خةوَكةا واى  ب ة( ةوفيم ىةوَكة)لةثاو ئةو . و ىن ِدد
لةةةى ئةو ن ىةةاولةةىوم . ةةو( حةوة  ىةوَكة)و  اىري و ةداك  ة ياك قاى  ا  
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قاوةةم ةةةةى و دواو  ِةةةىةاةةو و  و د وةةتةداةةو ةةةة ليَةةااة  حيزةةة   ةةيةى  و       
جةآلةةةةو ك ثيَيةةةةوتكخةاؤك ىيَةةدا  ةةةة ِيةة ، ئةةةو  او وةةة خىثييةةاةااة  ؤؤى   

 .واتا ثا ةكية واخةد  ةى و( اةتةاوة)ةةو  او وة ئةِةتدا  او ك . ىوووا دا
 ةاكري ىي ةا   )لة وةكيَك لة خىثيياةااةةكاةاا    و وةةكيَك لةة ةداد ى كةا  كةة     

ةةو، و كة دواتد    ةةو ة ليَثدوداوك، لةتةةييت  كةو  ةدوكااى ةةو كةوت، (  ةوا
ثةةجنا وةالَ لةة  ةةوَكيَك ضةاوب      ةدوكااى ةةةو، دوان  (  ةةي  ئةل ةةتي) ةى لةووَاا 

ئةةكد ب ئةةلدةوةيَعي لةة ةداد ى كةاة      . ثيَي كةوتةو  ةةو ةةو ةة ةةىةوَة ةةةىك ةاةةك  
كةةىليَج  ةاؤىِةةاة ،  ةةادك ئةل ةةة ةو ، ةةةةةي  وةوةةف وةةةكيَك لةةة ةةةداد ى   ةةةى   

لةِةةةلَ ضةةةةا  1188خى ةوو ةتةكا  ةةةةو، كةةة ئيَ ةةتا لةةة ئةةة دوةا ئةةةيك و وةةالةي  
 .دا د ىة د كدد   ات  ةى وفيَباة ةداد ىوَة  تد

لة كةىد كاةاا ةزوة و  كةوم وةىداى   تةةا  ةؤ ةى و جةةيىل ىة ةةىك وةاب    
وةةىداى لةة حيزةةاا ةةةو، جةةيليش      . ئاغا ةةو ، كة كامتا  ثيَةةةو  ئةةةدد  وةةى   

 . دؤوتيَة  ةزوة  حيز  ةةو، لة  ة ةو ةىةةكاةاا لةِةلةباةاا ةةو
، ةةزاى ق ةتى و كةةىة  ئاؤاكةةمشا  جةةاد حةوةا ى       نزر توبيامو اوىةوَةاةي دوةةب 

جةةاد و ىؤ ةةاى و كةةىةوَة  قةىؤ ةةةو،      .  ةىو  ا ؤو يَد ئةةلتائي و وائية  ئةةلتائي   
 ةىةكةىوَة  ؤؤى ئاؤاو ةةو، و ت ثالةةواة  ةيفم، ةة  ةىة    ت ةةةى ةطاىك ضةةةا   

وةةن ئةو وةةىد  ةب  ةزوة و   اوىةوَياةي د.  كةويَك ئةةةو و  و وةىوش ئةكةوت
ةةةي  وةوف، وا   ىةةتةى، ئيها يم ئي باىي ، جةةاد  ة ةاك، و  ة ةاك قاوةم     

 .ةةو  كة لة ئةةاا ة  يةىيية ئاؤاكاة  كىليَج ةةو 
دا ةةو، لة  ياةةن  ةاةطدتك   6/88/8668وةكيَك لةو جاىاةةن د وتطري كداو  لة 

ىليج ةةةوب و ضةةوةةوو  ةةى    ئةو كاتة    لةة ثةىىل دوو  ة  كة    . كدوَةاىاة  جطةى دا
 ةةةو تةةا ةةةةواة  د وىوةةا  ِةةدتني و ي اى وةةةك  . اوكةةاىوي كدوَةةةاى   اةطدتةو كةةا ه

ك ةيَةةا  و ؤودويةة و ئةىز  ييةة خداوكةة     (سرية اخليالىة )ؤؤى ا  د وتطري كداو  و لة 
كةةمسا  لةة يووىوَةةاا     96 تيَة  وةةودةةو،  . ةىوةد كةويَك ئةةةوو . ةةةاخياةةو 
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.  ةىة  ةةة  جيَطا ةةا  ئةةةةةو و  و ةةةا ةةي ةة اةةةةةتةاة  ثةةالَ ةةةةةوو  ةةةةوو  ةةةة 
 او وةت ىوَطة ةة ةيكني ةةدىا، لةثدة ىوَطةوا  دا و لة ثةجنةى ك حةث خاةةكةو  ةاوكم 

  .ؤؤى خةةةد خةاىد كة ةة ِرياةي  ين ؤاةيبةو و  اتبةو مببيكيَت. ةيين لة ىوزدا ىاو وتا ةةو
 

 
يز، عةىل ئةمحةد حةمامضى، فةةهمى فةةرتج، فةاروق مةةال مسةتةفا،      غةفةر عةز: لةرِاستةوت

 02/1/3592نةورؤز لة زتعفةرانية، . سةردارى مستةفا مةزهةر، نةناسراوتتةوت، جةالىل ساماغا
 

ةةو، ةاؤو  وةةت د وة    ( ةاؤو )وةكيَك لة ؤوكااةييةكاة  ةاو يووى كة ا  ةاوك 
دائةةييةتني ق ةةك خى ة  ئةةكدد،     كةة  .  ةةةو، ضاو   ةةو لة ِةىة ك   ة اويةة 

كة د وةت  ثةط ئةةكدد ئا اي  ةا  ةةى      ."     اوىةوَ  ىةةاولةةىوم قامسم"ئةوطةت 
 او وةكي ثيَ ةةضةو، ." ةاؤو  د وت  كدد و  ةة ةية"وةك  ئةكدد و ئة اةطةت 

لةثدة لَيثدوداوك ةةةاخياةةكة كةة ةةاوك  ةقةةد ب ىةةةاولدة ؤا  ةةةو  ةات و ِةةت         
ئةووش ثيَة   ."  كم"، ةةةيَ ئةو ن لةجيَطةن خىن  ةلة يَت ِةت  "؟ةاؤو  كيَية"
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جةاىآ  "ِةت  ."  ةلة ة ةةوَكةكاةت ةثيَ ةى و  و و ى  لةِةلةبا  ةى د ى و "ِةت 
 ةةي  كةوةةيَك ةةةةَو  و  ةةت  ثةةط ةييةةة و ئَيبةةة  ةةة ةو لةوةةةى ئةةةو حةوةةرياةة        

وةاو ىوَة  ةةة ؤؤى    ةى ةةجةآل، ئي   ةقةد ب ىةةةاولدة ؤا  و ضةةةا   ." ةةووتةوو 
 ةة ةو وةةى ا    ." ةاىةؤب و ةةتةةةيا ةاضةبة د ى و   " ةلةياة اةا، ئة يش ئةوطةت 

ةةةط ئةةةق َ تةةى ةاؤاةةةط كةةط داواك      "ليَثدوةةداوك ةةةاخياةةكةةة ِةةةت     ! وةةةوىة ا 
لةةاو د ىِاكةدا  اواىن كدد . ئةو  ةةو ق ةكةك ةاؤو  ىاوت د ىضةو" كددوووت؟

و ىةاك ثيةاو ةيَةت    " ةةىو  ا ِةةت    ."   ةةا يَفةم ةةؤؤى ئة بةة ، ئةةِيكا ةةةجيَتا   "
 ."ئة يةو ة م ةى يك ؤ ىيم
دوان دوو ىؤي ةاؤوةةة   ةةةات ةةةةى ي ةةةا  ةةةةى وةةةةىدا   . ىوَةةةةةوتيَة  وةةةةودةةو

 ةةى كةة ةةةىةةوب  ةةو ضةةو ة يك      "ةاؤو  ِةةت   . ، ةددواةيكة د ى و ( ةاجة ة)
و ت "اآ ئةةواةطةت   ةةة ." ىةةاولةةىوم قاوم، وا  ئة دةؤ وا  وةبةوكط ةةةى ئةةة    

ةى وبةوكط ئةةو  ةة ةو   . ةةآلب    ىاب واةةو كة ىاوت ئةكات". ةيةكاة  تدك واوة
خةلةةةةةوا  ةةةةى آلكدد، لةةةةةى خةةاتدك ةاؤوةة ، ئةةةو و ئةِةىةوَتةةةو  ةةةى ِةةةوى و   

 .ىةةاولةةىوم قاوم
ضةةا جاىوَة  تد لة  او ك خةوَكامناا لة كىليَوك ةاؤىِاة  د وتطريكداوب، 

 .   لةوةى  ةىةك ةاو كىليَو، كة لةةيَةا   يةىي و قةو ييةكاةاا ىوووا داجاىوَةيا
د وةا   . وةكيَك لةو  تة وةوداةةك لة يوامناا دوة ة  ةىة لةةيَةا  دوو ةةى داةةو

وةةةثا  ةةات، ةةةة وةةةىؤكاوةتيي   . كةةةو ةةىا بةةةى د وةةا  كةةةو و وةةتا ةةةةوو    
   ئةةو كاتةةك   . ةةو( فؤ ىيم  ةىو)واىوا د ىك وةىؤت ئةىكاة  وةثا كة ةاوك 

ويةبا   (رقابة املطبوعات)لة و ؤاى ت  ئري اد ةةوب و ةة ي ى قيب  ضاثةداو كا  
كة ئةو  ات ئةة ةىَوةيا  ِةةتي وةةكيَك لة بةةى و وةةكيَك لةوةةةى ةةا ةَيكةة        .  ةةةو

ثيَيةو ، ةداد ىاة  ئيَبة  كيا   ةلةبواىد، ئط تة ا اب كدد و ِةةد ةا ةة وةبةوكط    
. ضى  ئة يَفةيَت    لة ى قاةة مبيَكم،  ةىضةةا  ثيةاووَة  ةةاو ةةةو    ؤ ىيم  ةىوف

ضةةو ة ثيَيةةو ،   ! ي م ىةو  ةةو ةةضم، ئةِةى ةةضةةو اوة ئةةواةطةت ئةتدوةيَت   
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، "ةةى جةةةاةت ةةوَكةةىك  ةيةىييةكاةيت؟    "كاتيَك ؤ ىيم  ةىوف  ك  ةيين ِةةت   
ني كةة ئةةو  ةةىة     ىوَةةي خ ةت  . وةةكيَةيش لةوةةةى  ةات و ق ةةكدا    ." ةةةلةط "ِةد 

ةهةوَتةةةو  و لةثيَيةةاا ةة ةةيَك ة ةةيكة د ى و  ةةةةآلب ةةةا وةةةىةاؤ لةِةةةلةيا  ة ةةيَتة    
 .د ى و  تا لةد ى و   ةىة ىووةةدات

( لةةةتفي ئةةةخلةىن )ةةةى وةةبةوكط ضةةةو ةو  و ؤاى ت، لةةةوآ خةاليَخى ةةبةو     
وةةةدتيَدك د وةةتةك ى قاةةةة ةةةةو، ثيةةاووَة  ؤؤىةةةاو ةةةةو، ةةوةةةى اتةكةب ةةةى      

ةة ةم ةةة يةةدد ، وةا  د وةت     .. ؤ ىيم  ةىوف ثياووَة  ةا ة"اوةو ، ِةت  ِيَدة
ئا ىيِةاىن  ." لةكاىكيَياةةو  واؤت ىلَ ة يَكيَت، ضةةةة ئةو ةاوةلةيَت تى ليَد  مبيَكيت

خةةلةة  تةط ةةةةو     . ةا كةو  تةد تةط ةةكةةووَت، خةىت ة ةى ةيبيكةة      "كددب ِةت  
ئةو وةىؤك  ى قاةة ةةو لةوكاتةدا،  ة  و  ." ئةووش ةاضاى ئةةيَت تةةا ةيَت لةِةلةت

ةة ةةىةا ةكةك ؤ ىيم  ةىوفم . كات ىةؤوز خاةةقا ى قيب  ضاثةداوك كةىدك ةةوو 
دواك كة يَة  تد حةوة   ات ." ئةِةى  ات ثيَم ةفةط"ِةت كة ةاون حةوة  ةةو، 

يووى كةك خىوةت  و كاوةوةت  اوةت و وةة ةةيَةم لةة    ئةو   اتةو  و لة "و ِةت  
ضةةوب و لةة د ىِةاك يووى كةةوم دا،      ."وا ىخاةة ةى  يَكاو  و خةىوة  خةاىدةةة حة

ةةةة  يَةا ةة  ضةةةو ة   ." لةووَيةةة"ةةىةا ةةةكةك ِةةةت   . ةةةةآلب و آل ةة  ةةداوةةةو   
و  ةةثقةكةك كةوتةو تةة خةةاى و ،  ةةىو  ا     يووى و ، ةيكيم وةىك يى ةةو تةو  

 .كةوضةةكةك د وتييي كةوتبةو  خةاى و 
." و ى ، لةةو  ئةضةيَت ةةوىاةيَتةةو    "ىا ةكةوم ةاة  كةدد و ِةةد   ِةىةا ةو  ةة

ئةةةو ِةةةتي  ةةي  ق ةةة  ةكةةة ةةةا تةو ةة  ِريوِدةةةت ةةةةةني، ضةةةو ةو  ين لةةةتفي 
ةةةخةا يب وا ةيَةت كاى كةة ضاى وةةى ةةةو،      "، ِةةد  "ض  ةةو؟"ئةخلةىن و ِةت  

ةا كةوةيَك  ثاو  او وةت ةةو ةة د ةطة د ة ، ضة." وا  ةةوىاو تةو  وا   ددوو 
لةةةو . ؤ ىيبيةا  ةةدد ةةى خةوةتةخاةة، ئةةو ةةو ةةداخةةو  كىضة  دواوة  كددةةةو         

واآلةةك كىليَوك ةاؤىِاة     ضةاى ثيَكج جاى د وةتطري كةداب، و  ةةى جةاى  ضةةةا      
 .ىؤيوَك تا دوو  ةةتة لة ؤوكاا  ئة ا ةو 
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ز  و و ت ك حية (ئةاؤادك ) ةى لةوةى تاك ضةةوةة ةةغةااو ، ضةةو ة ىؤيةا ةةك     
ئيَ ةةتا ثيَةة  ئةةةلةيَ  خىةةخيةةاةة كةومتةةة كةةاىكدد  تياوةةاا، وةةةى تاك كاى كةةا      

كاتيَةةك ىؤيةا ةكةةةب ئةةةةدد ةةةى . ك وتةةاىك وتاىةةووةةةكا  ةةةةو(تةصةةيح) ةلةةةةةدةن 
 .ضاثخاةة و ةةوخةن وةكة ي ضا  ئةكدا ئةكةومتة  ةلةةةدةوةددة 

كةىدوةتاة  حيزةة   ةيةىي     ىؤيةا ةك ئاؤادك،  ةةتاةة ةةةو، و ت ؤ احنةالة  لقة     
دا (ئيتيةاد ئةليةةى  )لة ة ا  ةاى ِاك ىؤيةا ةك . ىيَدا  ةة ؤ اة  كةىدك د ىئةضةو

 -ةةةةو كةةة ةاى ِةةاك وةةةىكدداوةت  حيةةزةيش ةةةةو، كةةةوتبةو  وةةةى  ةةةقا   كيفةةاح   
ةةةةو  ىوةةةو  ي اى وةةةك  ؤؤىب لةةة وةةةىكدد كاة  (. ىةةد  فضىىو  -ةةةةؤو ت ىةةةى  )

وةيب ىادل، ىةؤوز حمة ةد، ةة ادو  ةةىك، ىةةاولةةةاى  : ا حيز  ةاو  و ت  اوىةوَي
 ةىو  ا د وةا  كةادودك تةدك ىؤ ةكبرين و     . و ىا ري ىةةاولةآل( ئةةة وةىيا)و  ب  

حيةزةيم لةةوآ ئةةةيك  ةةى منةةةة ح ةيَ  جةةاد ِة ةةى و  اجيةا ئةةلعا   و ىو ةةاك           
ةةووةةىك وةةى كيي    اوىةنَ ئيةها يم ىةةيووم لةةونَ ةاوةي كةة ئةةو كاتةة        . ئةلعا  
 .ةةو كة ةة ؤ اةي ئيكطفيزن د ىئةضةو (Iraq Review)ِىظاىن 

ةةدو  ةةةو  لةة  ةة يا ةةاةيس وةةة  كةة        ( ئةاؤادك )ةةىةوَة ةةىا  و ةةووةىاة  
ةةووةةى كاةيش ىيةز دو    . ئةةاا   وةىكدداوةت  و خاو   ئيبتيةاؤك ىؤيةا ةكةة ةةةو   

ثاو  او وةت حمة ةد كةةىوم ةةةلةلةآلو   و  و حمة ةدك  ةي كةىوم ةةو    تةةا ى وةلَ
 ا ىوةةتا ِةةىىا  ثةةاو وةةالةيَك لةةةو وةةةى تاك ضةةةوةةك  ةة   اتةةة   .  اتةةة ىوةةزك ئةةةوا 

 .و ةيَطة ا   ة ةو و ت ةداِةوى  و  ا ىوتاك خىوا  ليَيا  ئةىةواةي( ئاؤادن)ىؤيةا ةن 
ةةوب كةواةيَت،  ةى لة ىؤياة  وةكة   ضةوةة ةةغةااو   ة  قةتاةييةةك  ئاوةاو  ةةة     

كة تةةيا خةىوة  د واب و كى ش كددة  واةةكا  ا، ةةلةةة كاتةكا  داةةةو ةةوةةةو    
 .خةوَكا  و كاىكدد  لة و ؤاى ت و وةى ىةان ئةو و ضايكييةكي ؤؤىك وياوي : ةةوةى

ثةوا م ةى ةةو ن ةةَن ئةو وةة ثَييةا  ئةةلةيَم ةةا ضةاو لةة  ةةوَل و  يالكية  ئةةو          
  وةىات  ةو لة خةو  ةلةةةوتاب ةة ثاويَك و  ةةةاآ  ةةواةيا. واآلةةك    ةةة 

جاى ةة دوو ئي تطةك ثاو ئةضةو ة وةى كاى و ئةةةو ثيَش وةىات  ة ت  ةةةواة   
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 ةةتا وةةىات   . ةطة ة د وا   و ؤاى ت  ئري اد كة و ت ةةى اةبةى كةاىب لةيَ ئةةكدد   
و ثةيَش  ئةةةةو ثةيَش وةةىات ضةةاىك ثا ةكية ىةؤ      . دووك ثا كية ىةؤ د وا م ئةةكدد 

 .ليَااةي ؤ ةطي وةكةب ةطة ة كىليَج و لةةةوةكي خيَدا م لة واةةن كىليَج خةاىدةيَت
ك ئيَةةةاى  د وا ةةي كةةىليَج تةةةواو ئةةةةةو، ئيكجةةا ةةةةى و ةيةةكني و       9وةةةىات 

 ةو دى ةطيش ئةِةىةا ةو  ةى يووى كةةب وةا  ةةةاآ    . كىةةوةةو ك حيز  ئةضةوب
اا ةةةكدوَبا  ئةةِدت و يةةي كةةب  ةةواةة      كات ئةو خاةةو ك لةِةلَ ضةةا ةداد ىوَة

 ةاةط   . خىب جفةكاة  خى م ئة ت و ئةتةوب ئةةكدد  . وةىات كى يبا  ئةكدد 8-1
جاىوَةيش ةةىِة ليَفةكةب كة لة  ة ةو كاىوَك ةاخى   ةةو لةيب لة ليَفةكةة ئةةكدد و    

ةيش  ة ةو ةةيم ئةةةكدد و  ةةة ةو وةةالةةكا. و ئة يةةت و دواتةةد لةةة ليَفةكةةةب ئةِدتةةةو  
 .د ىئةضةوب و ةاوةةةاووش لةوةى ضايكي  وياوي،  ةىة و ِدتكييم تةوو ئةةةو

كة لة ثىىل ضةةاى    كةىليج ةةةوب،     8663ك  ةةات  1ئةو واآلةة تا كةد تان 
وةةاآلةيَة  ثةةدة لةةة  ةلةبةةةؤ و داةةةةؤك ةيةةةدك ةةةةو لةةةةاو حيزةةة   ةةيةى  و  ةةة ةو  

 .جةآلةةو ك وياو  ىيَدا  و كةىدوتاةاا
  ىةةاولةةةةةىوم قاوةةةم ىوَبةةةاؤوَة   ةةةفىقي ةةىا بةةةةى ةةةةة حيزةةةةة    حةة ةةةةت

لةِةلَ  ة ةو ئةةو د وةتةةوتاةةك ِةةىل ىيَداقةاا كةة      . وياوييةكاة  ىيَدا   ةةةو
ةةد وة   يَكةاةةو، تةاكدة وك و ىوَبةاؤك دوةتةاتىىك       8651ن تة ةؤك 81 ىىة   

 .ئالةىؤويةك  ِةوى ك لة يواة  وياو  ىيَداقاا دىووتةددةةو
بواىدة  ىوَةخداو كا  و جةتيةاىا  و ةةقاةةةكاةي كدوَةةاىا  و  ا ىوةتاوا  و      ةلة

قةتاةيا  ةةوةةو  ؤؤىاةباؤويةك  حيزةةكاة  ىيَةدا  و ثيَةةااداةيَة  ؤؤى ىووك ئةةدا    
. حةة ةةةتيش ةةةة ؤؤىك يوةةةة  ةةةةى ك ةةةةى  و ةةتةو ويةةةكاة  ىةةةى ة  ئةةةِدت

ى ئ  )ىةةاولةةىوم قاوم لة ةاوضةن دواةةدوان  ةولة  تريؤىكدد  و ةدوكااىكددة  
لةيوةة  حيزةةة  ةةى ةةو  كةةة وةةةداب    8656ك تيةدوك  وةكةةة    9لةةة ( ئةلقةىوةة 

ح ةةيَ  وةةةكيَك ةةةةو لةةة  يَد ةةبةى كا ، و ىضةةةىخاةيَة  ِةةةوى  لةةة وياوةةةت       
 .دىوَو ك كيَيا 8663ىةةاولةةىوم قامساا ىووواا، وياوةتةكة  ةتا كةد تاك 
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،  اةطدتك  قةتاةياة  ؤاةةىك ةةغاا ةة وةةىكدداوةتيي  لة  اةطي كاةةوةي دوو ب
ةةى ةةييةكا  و ةة ةةااىو  ةةتةو ويةةة ىةى ةةةةكا  و ئيخةةةا   ةوةةفبني د وةة     

ئةو  اةطدتكة وةى تاوةت ةةو ةى  فةةقاة  ةاىك وياو  ةةت تةةيا لة ؤاةةى . ثيَةدد
ك 81د تةان  ةةلةةة لة وةىاة ةىن ةةغاا و ةة يَك ةةو لة ثالة  ةةى ييةكا  ةةى كة 

 (.8663ك  ةةات  1)ى  ةؤا  
 ةةةى لةِةةةلَ ِةةىىةاة  ىَوةةدة وك ىةةاولةةةةىوم قاوةةم ةةةةى و تةوةةةةددةةو ك        
ثةوة ةاو  خىك ةة حيزة   يةىي  ىيَداقةو ، وياوةةت  تةةةا ةةىا بةةى حيزةةي     
 ةةيةىي ثةةةودة و كةةدا و ةةةة ِةاوةةتكةو  و د ىكددةةة   ةةيةى  و دميةكداختةةةاؤاة    

َيةةدةان ةاو ةةا  ِدةطةةكاة  حةة ةةت د وة  ثةَي كةدد و ت        ةزوةيا  لة وةثا و ت
و ؤاى ت  ةةىِدك و ةاوخى و ئري اد،  ةىو  ا ةة داخ تك  ىؤيةا ةة و ىوَطدوةةدد    

ئة ةةو واوةةدد دا ةد ؤِةا حةة ييةةكا      . لة ؤوىةةك ضايكيية جة او ىويةكاةيا 
 .ثةىوتا ثدة ة  لة د وةآلتااىا  و  ةواداىاة  ةةى   و ةةتةو و  و كىةة
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 سةرةتاي كودةتاي شوبات
دوو  ة    كاتيَك  اةطدتك  ةةى ك ةةى  و ةةتةو ويةكا  لة ؤاةةىن ةةغاا لة كةاةةوة  

ِدتكةةةةىن   دا ةد ؤِاكاة  حةة ةةت لةةجياتي دياوةةتيةدد  و   ، دا د وتيثيَةدد8663
 ةةى   . ةلةةوَ ت  واواو  ةةىا بةىوا ، ئةواةثاىاو  و  اةيا  ئةدا  ةى ةةىد وا بةو 

ةةةى  يَةةوووو قةتاةييةةة كةىد كةةاة  وةةةى ةةةة ثةةاىت  دميةةةكدات  كةىدوةةتاةيش لةةة    
  .كىليَجةكاة  ؤاةةىك ةةغاا د وا يا  ةةكدد و لةِةلَ  اةطدتكةكةدا ةةو 

ن  ةةةةات، كةد تاضةةييةكا  د وةةتيا  كةةدد ةةةة ةىىدو ةةاة  1وةةةى لةةة ةةةةواةي 
جياكةةاة  ةةغةةاا  ةىضةةةةا   ةةةؤاىا  كةةةو لةةة ِةىة كةةة جيا . و ؤاى تةة  ةةةةىِدك

خىثيياةااة  ِةوى وا  كدد و داواواةةدد ىةةاولةةىوم قاوةم ضةةكيا  ةةااتيَ  ةةتا     
ةتةاة  ةةىِدن لة خىن و حةة ةتةكةك ةةة ، ةةةآلب ضةةكي ثةيَ ةةةدا  و خةىك و      

دواجاى .  اوىةآ ةزوةةكاة  لة و ؤاى ت  ةةىِدواا  او وةت ةةىِدويا  لة خىوا  كدد
طةن ىادوىك ةةغةاا ةةدا  و لةةوآ ؤؤى ةا ةىداةةة ةةةةط  ةي        د وتطريكدا  و ةى ئيَ ت

ِةوَااةة واوا و دا  ةةىوت  وياو  و كى ةآلوةت  و ةط  ي  داد و دادِاويةت لةِةةلَ  
ةاؤو َ  ة ااوك و تة ا  يَ  ئةمحةد و و وف  تا ري ةةةد ب  ةتةاة   ةىداةةواةةةو     

 . ة يا كدا  (ةوك حيزة   يةى  ىيَدا )و (  ةى ةوك ِةىل ىيَدا )ةة 
ك 1ةةةة ىووخةةاة  حةة ةةةت  ىةةاولةةةةىوم قاوةةم و وةةةىكةوتك  كةد تةةان ى  ةة  

قىةةاغيَة  تةاؤ  لةة ىيَداقةاا  اتةة كاوةةو  كةة وةيبا          8663ن (ك ى  ةؤا 81) ةةات 
وةةةى كييةكاة  ثا ةةطةؤةةوةةو  لةةة ؤوىةةةةك كةةاى  ِةةةوى  ةييةةتباة  و ةةتةو ويةةةكاةي  

لةةةاوةددة   )ك كةد تاضةييةكا  ةةى   83ن ي ةاى   ىاِةوةةةداو . ن تةة ةؤ ةةةو  81حةة ةت  
دىةةا و  و دياوةتي  ةا دؤظاةةن ةةى ييةكاة  خ تة ىوو، كةة لةةو كاتةةدا    (  يةىييةكا 

 ةةةؤاى  ا .  ةةةؤاى  ا  ةةيةى  و دميةةةكدات و ةييةةتباةثةىو ىاةيا  خفةتةةاة  خةةةوَ  كةةدد  
( قةوةدولكي اوة ) ةكةويا  خ تة ؤوكااةةةو  و وةةداةيا  لةةيوَد ليَةاا  و ئة ةةةجنةدا لة      

كة ت و جىىك تاؤ ك ئة ةةجنةوا  دا يَكا  ةى لة ةدةوكةو ك د وت و قةار ةةة  يةاى    
 .و ضاو ةلةةىلةيكةو   ةتا ةدةوَااة  تيَةى ةىا  ةة ؤوكاووو  ةى ةاو حةوؤك تيَزا 
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ثاىت  دميةكدات  كةىدوتا  كة لة ثيَش ىووداةة  كةد تاكةةو  لةِةةلَ ةةى ةاا     
لةو ىؤي  ى  ةةدا كةوتكةة ثيةتطريويةددةيا  و خىوةا  خ ةتة      لة ِفتةِىدا ةةو ، 

ثيةةتطريويةكة ةةةة ةدووةةةةك وةةالةح وةوةةف  كةةة ئةةةةاا   .  ةلةةوةةةك   يَوووويةةةو 
 :  ةكتةة  وياوي  ثاىت  دميةكدات  كةىدوتا  ةةو ئا ةدا كدا كة ئةلةيَت

 

 ..8 لق  تالمحت الثورتان
ة وةةكيَك لةة  ةلةةوَ ةتة  ةةى      ئةو  ةلةةوَ تةن ثةاىتي دميةةكداتي كةىدوةتا  ةة    

خداثةةةكاةي ثةةاىتي ئةةةي يَددىوَت كةةة ةةوةةةة  اوكةةاىن ةةى ةةييةكا  لةةة ىووخاةةةاةي 
 .حةكبي ةييتباةيي ىةةاولةةىوم قاوم و ةة ااىويةددةيا  لة حةة ةتي ةةى اا

ةةةةآلب ئةةةب دؤوةةتاوةتيية ضةةةةةة لةوةةةى ةكاغةوةةةكي ثتةةةو دىووةةت ةةةةةةوةةو،  
 ِ ييةتين ثةاىتي ةةةو لةة ةةةى  و ةةةى ك ةةةى ، ةىوةة         د ى جنا ي ةةةا ةي تيَكة

ةةى ييةكا  ةة ِةةىج  ىووك ىاوةت  خىوةا  د ىخ ةت و ثةاو  او وةةك  كةةب        
د وتيا  كةدد ةةة  َيد ةةددةة وةةى ئةةةااب و يوةةةطداة  ثةاىت  لةة ةةغةاا و ئةةو           

دا 8663ن حةةؤ وداة   6ثةوة ةاوية ةة  ةلةطريواةاةةو ك  ةىة كىتاو   ةات و لةة   
 . ةداواة  وةثا و حةى و قةو   ة ت ةة ة   كةىدوتاة  ِدتةو  يَد   

لةةاو  اى كاةييةاا خةةلةةَيةي ؤؤى ةةة د وةت  ضةةثةلة  دوي كةاة  ِةلةكةة ا         
ِياةيا  لةد وتاا و ةى تدواةاة  كةىد ةةة ِيةت  و  ةيةى  و ثةاىت  ةةتاوبةةت ،      

                                                 
ك  ةةات كةد تاكة ىووواا و ىيوَب  ىةةاولةةىوم قاوةم لةةكاى خةدا،    1لة ةةى ةةواة  ىؤيك   

لة ة ا  ئَيةاى دا والةح وةوف  ةةة  اوىةَويةةت  ةةئةاد ىةاىر و ئةةةااؤواى  ةةوكةت ىةةقداوك        
ضةوةة ةاى ِاك ئي تطةك ىادوىك ىيَدا  كة لة ة ا  كاتاا ةاى ِةاك ئةجنة ةةة  ةييةتباةي     

وةةةوةكيا  ىاد وةت كةدد كةة لةيوةة  ثةاىت  دميةةكدات         وةىكدداوةتي  كةد تاكة ةةو، ةدو
لقىى  تالمحىىت الثورتىىانر الثىىور  اللرديىىة والثىىور   : "كةىدوةةتاةةو  ى واةةةة كداةةةةو و  ئةةةلةيَت 

و وةالةح وةوةف    " وق  تهاوت قوى الظىال  والعىعبوية  ىت اىربات الثىور      .. القومية العربية 
ة  كةددوو  ةةة و وةتاةاة   ةة ةو كةدد و       ثيَ  ىاِةواةا  كةة  ةةي   ةتةةا ةةاىؤاة  ةةةى ا     

 .وةىةاؤويةكا  ديك وةثاك ىيَدا  لة  ة ةو ةةى كاة   ةىة لة كةىدوتاة  ىيَداقاا
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ِةىةاةةةا و   ثىليَةةك تيَةى ةةةىن ةةةاوداىن كةةةىكةكيا  لةةة ةةةاخياةةةةكاة  ةةغةةااو   
ئةب كاى  لة يوةت ةى تىقاةةاة  ئةةو دوو يوةةةة    . كةىكةت و لةونَ لة قةةاى وا  دا 

ةةو، لةيوةك  تد و  ةى ىاؤوةددة  كىةةثةىوت و تةةاىة و كاة  كةةىكةت ةةةو كةة    
لةِةلَ ةةى ك ةةى  و ةةتةو وية ىةى ةة  ىظيَكييةكاةاا ةى تةىدوبةددة  كةىكةت 

ثىليَك لةو  ة يااةة ىؤلةةة قاى  اةةةكاة  كةةىكةت،  ةيَ      . ةةو   اوكاى و ثيالةطيَدة
 اىر ةةىؤجن  و  ةَي  ح ةَي  ةةةىؤجن  و جةةةاى ثةريؤؤ خةا  و ةةاتيح  ةةي داود         

 .لة ويَااى  دىا  13/6/8663جةةاىك ةةو  كة لة ىؤيك 
 ةةاآلو  دىةةةةا كاة  وةةةثاك ىَيةةدا  و  اوكاى كاةيةةا  لةةة وةةةثاك ةةى ةة         

ئاؤاواةةةةة لةيوةةةة  ثيَيةةةبةىِة قاى  اةةةةةكاة  كةىدوةةةتاةةو    وةىوا ةةةةو ، ؤؤى 
 .ةةى ةلة   كدا و وةدا  داوتاة  ةةةةؤويا  ةةىا بةى دوي كاة  ِةل تى اى كدد

 
 4591ي شوباتي 1ثارتي دميوكراتي كوردستان و كودةتاضييةكاني 

ةةاىؤاةي و  )كات  ةوعةد ةاىؤاةي لةة ةة ةي وةكةة   ةةةىِي وةَييةب لةة كتةَي         
 :دا ئةلةيَت 813لة يثةىةوة (  ىىة ي ئةوفةل –تكةو ن ىؤِاىخيةاؤن كةىد ةزوو
ىؤي، والةح وةوفي ةيَددىا ةى ئةو ن لةِةلَ  1ثيَش د وتةدد  ةة كىدوَتاكة ةة "

لةةو  . ىةلي والةح وةىان ىاؤِدن ِيتيي وةىكدداوةتيي قةتدوي ةةغاا كىةبيَتةةو  
وثةةات كةةدد و  كةةةوا  ةةةى لةِةةةلَ كىةةوةةو وةةةدا وةةةىان ةةةى ةةوَكةةةىن ئيَبةةةن دو

 .وةىكةوتين كةدوَتاكةدا جاىةن ئىتىةى ي ةى ِةلي كةىد د دىوَت
لة ىؤين وةكةة ي كىدَوتاكةةدا ِىتيةاىن ىادوةىن ةةغةاا داوان لةة ىة يةا ةةئةاد         
ىةةاىر و وةةالةح وةوةةفي كةةدد ةةثةلةةة ةةةدةؤ  ةةةى ئيَ ةةتطةن ىادوةةى ةةةى داةيكةددةةةي    

تي ثاىتي و ةةغاا، ةةآلب ئةو ىاِةواةاةةة دىوَةو    ثةوة ةاويةدد  لةةيَةا  وةىكدداوة
 كةةةن ةةةةةاو ئةجنة ةةةةي وةةةىكدداوةتيي  ةةىىةو كةةة د ىضةةةو  ةةي   (8)ي ةةاى  

 ."ةاويَةي  اةةكاةي ِةلي كةىدن ةة لة ةيزوك و ةة لة دووى و  تيَاا ةةةةو
لة ىاوتياا و ت لة ؤؤى وةىضاو دا ةاو لةة  ةلةةوَ ة  ثةاىتي كةداو  ةةىا بةةى      



   883     ............................................................................................  فاروق مةال مستةفا
  

ن  ةةات و  ةولةاا  ةى  اوكاىويةددةيَك كةة  ىىة ةي كةةىد ةطةوةةةيَت     1ن كةد تا
ةة  ةةاوَك ئا اجنيا  ليَةااةةو وةكي وةىثيَيي ةةيَ ةكةة ا ةةةو  لةة تيَطةوية  لةة       
حيزةي ةةى ،  ةى ةىوة ئةو ةدووةةةوةن وةالةح وةوةفي لةة وةكةةب ىؤيك كةد تةا       

 (..لقى  تالمحىت الثورتىان   )اون خةوَكاوويةكةدا دان ةة حةة ةتي ةةوَي ةةى  و ةةةة 
ةاودا، ةةو   اوةةن ةةاىة ؤاوي  اووآلتيةا  لةة ىَيداقةاا كةة تياوةاا خى ةباو ىةويةكي         

   ضةةةا جةاى لةةب وةاآلةةن ثةيَش      . وةكجاى ثةلة ةة دوي كيَةي وةىوةخت ئةكة 
ةةخى ييةكةن ئيَ تان  اب جةيل خىب لة  اب جةةي  ةي ةتةو  كةة ئةةلةيَت ئيَبةة      

م قامسبا  ىووخاةا ةةآلب ح اةي وىدن ةةدوفةكةميا  ةةةكددةةو، ئةةو    ىةةاولةةىو
 .ةةو ةةى   اتة وةى حةكم

 
 ضاوخشاندنةوةيةك

لة ئيَ تادا كاىوَةي وةكجاى ثيَةو تة ضاو ةة ةاىك حيزةة   ةيةىي و وياوةةت     
 .ةةىا بةى حةة ةت  قامساا خبييَكدوَتةو 

داى كاة  ئةوواك جي ا  و ثيَش حيزة   يةىي  ىيَدا  وةكيَك ةةو لة حيزةة ةاو
ىؤلةيَةة  ِةةوى ك  ةةةةو لةة جةآلةةةو ك ةييةتباةي         8651ك تة ةؤك 81 ىىة   
دا ةؤىوَكةةى و وةةدتيَدك   ( ةة ةا )دا  اوىةآ وةوف وةةملا   8631لة والة  . ىيَداقاا

لةوةةةى ةكةةةىة تيَة  ضةةيكاوةتي و ةةةة تيَطةويةة  لةةة ةةةاىك وياوةة  ىيَةةدا  و  . ةةةةو
تنظيم قةوا )   دا ةؤىاةةو كة وةكيَك لة دىومشةكاةي ةدو  ةةو لة ةوةلةك كةىد و

ىوَةخ ةتك  جةآلةةةو ك ةييةتباة  ةةة يَز     : واتة( احلركة الوطنية قووا تنظيم حزبلم
لة ةةىةا ةك حيزةاا  اة  ِةةىل كةةىد   . ةةة ، جةآلةةو ك حيزةةكةتا  ةة يَز ةةة 

ن ؤ احنةالة   (كفةاح اليةع   )ةا ةةك  ةة ىووة  و ئا ةدا دواىوةداةةو، ئةو ةةو لة ىؤي
 .حيزةاا دا  ةةو دا ةداةةو كة كةىد  اة  جياةةوةةو ك لة ىيَدا   ةوة

ئةو ةاو ىة  ثتةو ك ةة ا و حاؤب و صاىب  ةوا  ةةو ةة  ةيةىيَت  و ت ىؤيك ىووةةات   
 .ةة يَة وةت  اتة ثيَش ضاو كة  ةىِيز لةو وثيَش لةوجىى  قاى  اةيَتيية ةةةيكداةةو
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حةكب  ؤوكةااةيا   ( صاىب) بيب  و ح يَ  ( حاؤب) ةة ا و ؤ ك  ةةويم ثيَي 
لةِةلَ ثةى وةةا  و ثيَيةةوتك  تةاةا و ةداواةبةةوة  جةة او ىك   . ةةوةىدا دىاةةو

جاىوَة  دوةةة ةة ةيَة وةكي ةاواوةاوي    ( ةةىك وةىيا)حيز  لة ىيَدا ، حةة ةت  
ن 81ا و لةة ةةى ةةةواة  ىؤيك   دادِاوي كددةةو  و وزاك  ددةيا  ةةوةةىدا وةةثيَكد  

 :ةةد ب  ةتاة   يَداةةواةةو   فيا  كدا ةة ثةت  ويَااى دا 8616 ةةاتي 
 . يةىيَت  لة  دد  ةة يَزتد  و لة داىك قةةاى و ةةىؤتد : ةة ا  اواىك كدد

ةة  ةيةىيَت  يوةاب، ةةة  ةيةىيَتييش  ةددب،      :  اواىك كدد( حاؤب)ؤ ك  ةةويم 
 .جاىوَة  دوةة ؤوكاوو ةببةو   ةى  يةى  ئةا ئةِةى ةىب ىوَك ةةةووَت

 اوةن  اةاؤويبة لة  ةوَكيَةاا لة ويَااى  ئةةدىوَم  : ِةتي( صاىب)ح يَ   بيب  
 .كة خةلةك خىثيياةااةي تيَاا كددوو  دين ىيوَبي كىةةثةىو 

خكةاةاة  ئةةو وةط وةةىكدد وة ةةةو قاى  اةَيتييةة ةةط وَوكةوةة تةني و ِةةي            
ة  ةيةىييةكا  و ةييةتباةثةىو ىا  و خةاوةت و  ةةولة  ِةىىةوك       ؤواتدك ةةخيي ة

ةةةةى اةدة واو  ثا ةةاوةت  وةةةى ةةةة ئيبثدوةةاليزب و ةةةةى ك دميةكداوةةيخةاؤو  و       
ةييتباةثةىو ىك، ضةةاو  ئةو ةا ك ثيَش ئةو تاواةةك ةةىا بةةى ةة ةا و  ةةىدوو    

 .ةةو ئةةاا    ةكتةة  وياوييةكةن حيزة   يةى  كدا، ِةوى تد و ثتةوتد
 ةةة  ليَةةةد دا ئة ةةةةووَت ةفةةةةيَم حيزةةةةي  ةةةيةىي ةةةةةو جةةةىى  دا ةةةةؤىا و       
ةةى ةلة تيةةىك وةى ك  ةةو دي ةة حةة ةتة وةةت لةةدوان وةكةةكاة  ىيَداقة      
ثا اوةت  و تةاةيبةون وةةىكدداوةتي  ىاثةىةوكةةكاة  ةةغةاا و ىيَةدا  ةةةات لةة       

ك ( ك ةييةتباة  ةةةى )دا و يوةةي وةى كي ةةةو لةة دا ةؤىاةةاة     8651و  8611
ىيَداقةةاا و  اوكةةات لةةة  اوثةةةمياةيَتي  حيزةةة   ةةيةى  و ثةةاىت  دميةةةكدات       

ةةةو لةة كى ةلةةةك ئةة ةةى  ئاؤاد كةاة  ىيَةدا  ةةة         كةىدوتاةاا ةزوة و  حيز 
وةةةىؤكاوةتي  ؤ ىةةيم ىةةاولةةةةىوم قاوةةم لةةة ثةةيَش  ةةىىةو و  ةةةى ئةةةب حيزةةةة 

ة  و يوةةةطدك  ةةى  ِةةوى ك    ن تة ةؤك ئةةؤا 81واد ن د وتثيَةددة   ىىة   
  . ىىة ةكة ةةو لة ىيَداقاا
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ن  ةةةات  ةىضة  ةةىةيَة   ةيةى      1ئةو  ةةو دواك وةىكةوتين كةد تاكةةن  
لة ىيَداقةاا د وةا   ةةؤاى    . ليَب اتاوة وا  دؤوتيا  ةةواوة تةو   ِدت  و ؤوكاا  كدا

 .كةو خداةة ؤوكااةةكاةةو 
لةةة ِةةةىة ك  كاؤ ييةةة و ةاةةليةةيَ    لةةة ضةةةةا  ةةةوَكيَة  ةةغةةاا و ةةتاوبةةةتي    

ن تةة ةؤ كةدا و ةةىِدويةكةة تةا دوو ىؤي ةةةىد واب      81ةةىِدويةكي ؤؤى لة  ىىة ة   
وةثا ةةة  ةلةةوةةك  ِةةوى   َيةزك ؤؤى لةةةاو و ؤاى تة  ةةىِدوةاا لةة د وىك         . ةةو

لةة   جطة لة اةة، ةةيك  كةو  ِدةط و  ةةةىِدويةدد  . ىةةاولةةىوم قاوم كىكدد و 
كة ئةو ك وةىةاؤِةن وةىا ةةو لة ةةىقةةة كة  ةيؤب ئةو ل وةآلح حمة ةةد   ىىة ة

  .وةآلح وةكيَك ةةو لة  اوىةآ خى ةوو ت و ةزوةةكا . جة ي  وةىكدداوةتي كدد
 

 يادي هاورِيَي قارةمان شةهيد سةآلح حمةمةد جةميل
 : ووَكةوةكي ةةىؤ لة قةىةاةياا 

اا ىوووةاا و وةكةةب ةةواةكا ةةوا  لةة     لة ةةغة  8663ن  ةةاتي 1كاتيَك كةد تان 
ئيَ تطةن ةةغااو  ةآلوكدد و ، وةآلح حمة ةد جة ي  ةة ىووتبةن  ةيؤب ئةةو ل  

 .ئةة ةى ةةو لة  ةىةوةةى وةىا لة ةةىقةةة كة ةزوة و   اى ةةو لة ةةغااو 
وةةةآلح كةةة خةةاو ةي ةريوةةةاو ىةن ثتةةةون خةةىن ةةةةو و ئةةةةااب ةةةةو لةةة حيزةةةي  

ةةةةةيَ ىاو وةتا  و دوودلةةةي لةِةةةلَ  اوىةوَةاةيةاا د وةةتيا  ِةةدت     ةيةىيي ىيَداقةةاا 
ةةوةى وةىةاؤِةكةواةاا كة وةكيَك ةةو لةة  ةلةبةةةا  وةةثاوية ِدةطةةكاةي وةةثان      
ىيَةةدا  و لةةة ةةوةكااداةيَةةةاا لةِةةةلَ ةةى ةةييةكاةي ةةةاو وةةةىةاؤِةن وةةةىا وةةيَ    

يؤب حمة ةةد  ئةة ةىن ِةةوى ن وةةى ةةة كةد تاضةييةكا  كةةيىا ، وةةآلح و  ةة       
 . ن  ةةاتاا وةىكةوت 1ةاةاجا  ةة تةواو تي ةةوةى يوةةطداةي 

ليَةةةد دا ةا ةةةةووَت ةةةو ةةةة ليَةىلةيكةةةةو  لةةةة  ىكةةةاى و ئةجنا ةةةةكا ، تةةةةة ا    
وادكددةةو ن ئةب ثالةةواةةب  ةةةوتة و ت و ةاداىويةت ةى خىةةختةةىا  لة ثيَكةاو  

 . ةييتيبا  و ِةلةكةواةاا
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 3590ستةفا، شةهيد سةآلح حمةمةد جةميل، فاروق مةال م    
 

ن تةةة ةؤ كةةة  81ثةةاو وةةةىكةوتين كةد تةةا و دواك ئةةةو  وةةةىكدد كاةي  ىىة ةةي      
ىةةاولةةىوم قاوم و ةاؤو   ة ااون و تة ا  يَ  ئةمحةد ةةو  ةةةيَ دادِةاويةدد   ةة يا   

 . ةة ةةغااكدا ، وةآلح و ضةةا  اوىةوَيةكي لة ةاوضةن ةة دؤن دوالة د وتطريكدا  و ةدا
ضةةا ئةة ةىوَك كة لة  ةوَكاةي دوةةدا ؤوكةااةي كداةةةو  ةىوةا  ِيَدةا ةةو  كةة      

 .وةآلح و ت  يَد ةةىة ن ئة ات ةةىا بةى ئةو جةيداةةن ئة ةةجنةوا  ئةدا 
ةى ضاو ةاةاةي خةةلةك ةيةة  ئا ةةدا وةةآلح و  اوىةوَةاةيةا  داوةة دادِاوةةكي        

دِادا لة ىؤيةا ةكاةاا ةآلو كدد و  كة د وت و ووَكةكةوا  لةةاو قةةةوي دا وةثا
و ثيَيا  كىت و ؤجنري كداةةو ةةآلب لة ووَكةكةدا دواىةةو وةآلحي جةاةة ةىط ةةةو  
جةاةييةن خىوةو  وةىةةىؤ و د ب ةةثيَةةةني و ت ثالةةواةيَةي  ةةىدن ةةةتدو   

 :و آل ي وةىؤكي دادِان داةةو و  كة. لة ئة ةةجنة و لة  دد  ئةدى و اوةو 
كةةةىدب و ىؤلةةةةن ِةلةكةةة م و ئةةةةاا ي حيزةةةي  ةةيةىيم و ئيَةةة  وةى ةةىىة و   ةة 

تةى  )ئة ة ةةىا بةى ق ةن ئةو جةيد  كةة ِةتبةةون   . ةةىا بةى ِةلي ىيَدا  ةاثاك 
 . ةةةو  لةو  ةةو  ةاوت و داوةي وةكيَةيا  كةىد  و ئةوواوةة ىةى ةة( وت" ةجني"
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ن ثاةز  د قيقةن ثيَ ةو، وةآلح ىوون  ةى كة حةكبي خكةاةاةيا  دىا كة  او 
تى ثالةيَةىاووت ةى ئةةةاا يَ  حيةز  ةةة ةىةةةن     : كدد  حمة ةد ةاةاجا  و ثيَي ِةت

 .ئةب ةةى اةةن حةكبي دوةتاتىى كاةةو   ةى يف ئةةاا يَتيت ئةد  يَ
 . اوىةوَي  كالةي و  ةتا  ة ياةةوةت.  ةؤاى وآلو لة ِياةي ثاكت وةآلح ِيا 

اةي ثةاكي  ةةىدوو خةاليَخى ةبةو ةةى وةاو  ىةاىر ةةةجي  و ةةة زاد        وآلو لة ِي
جةةة ي  وةةائي  كةةة دوو ئةة ةةةىن ةدةؤكةةةواةي ةاوةةداون وةةةثان ىيَةةدا  ةةةةو  و      
 ةةةىدووكيا  ةة ةةيَةي ئةةةب  ةىِةوةةاتةوا  ةةةى ِيَدةاو ةتةةةو  لةةة كةةاتي خىوةةاا و       

و ئةةواةيش    ةىدووكيا  لة  اوىةنَ خى ةوو ت و ةزوةةةكاةي  ة  ةةةو  لةة يواةياةةاا     
ضةةا والةيَك حةةكم دىا  و لةة ةةةاخياةةةكاةي ىيَداقةاا ؤؤى  ةىداةةة ةة ةيَةي ؤؤى لةة        

 .   ِةجنيَتييا  ةةوةى ةدد
 

 بؤ كوردستان مطةرِانةوة

دا، ي اى وةةةت لةةةو قةتاةياةةةة و  81/1/8663دوو ىؤي دوان كةد تاكةةة، واتةةة لةةة  
ا ةةةةى و  ةةاى كاة    ةةةةانَ ةةى اةبةةةىوش كةةة د وةةتطري ةةةةكداةةوو  لةةة ةةغةةا     

   لة دوا قىةاغي ؤاةةى لة كىليَج  ةاؤىِاة  و ئاةةىك ةةةوب  . كةىدوتا  ِةىةاوكةو 
و وةكيَك ةةوب لةو كةواةةن  ةةى ئةةو وةكةةب ىؤي ن لةة وةفَيباةي ثةوة ةةاويم ةةة        
حيزةةةةو  كةةدد  يةةةاب واةةةةو لةةة وةةةثاو  ةزووتكةو وةةةك  ِةةةوى  ىووةةةاات ةةةى      

 .ةةآلب ضاو ىةواة  دىوَو ك كيَياىووخاةاة  حةة ةت  ةةى ، 
لة قةتاةياة  ؤاةةى،  اوىةوَيا  ح يَ  ىاىر، لةةتيف  ةيَ  تةة ا، حة ةة وةاوق      
 ةمحةد، ةةئاد مشقاى، كة ال كةىوم و تةة ا خةةلي  ِةىةاوكةةو  وةفيَباةي و ثةاو      
 او وةةةكيش  ةةاوىةآ ىةةةىل  ةةةمحةد ِةىةاوةةةو  كةةة لةةة حيزةةةاا لةةة  ةةة ةو ا          

دوان ِةىةاةةةو  ا  ةةى وةفَيباةي، وةةى تا  ة  خدا ةة ليوةةةك        . ثيَيةةوتةوتد ةةو
ئةو ةةا ك ثةط ةةضةةو  ةاوىةآ  ةَي  قةادىن  ةَي  ى ؤاك        . قةتاةياة  وفيَباةييةو 

 .قادى كةى    كة ليَثدوداوب ةةو ِةواةا يية  اوىةآ وةةدك وةوف
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 !ئاى ذيان و تَيكؤشان و يادى سةبرى يوسف
ةةةك وةةى تاو  ةةةو، و ئةةةاا ي ليوةةةن       اوىةآ وةةدك  ا ىوةتاوةك  قةتاخبا 

 ةاوىةَن وةةةدن  ةوةيةييةكي  ةوةَ  ةةةو، كةةب كةةو لةة         . حمةليي وفيَباةي ةةو
 ةى كة ةيكيم  ةوتم ةةو  كدد كة ثياووَة  ئةاؤا  . وفيَباة  و ت  يةى  ئةواةكاو 

 . و ضاوةةتدو و خاو    ةلةةوَ ت   ةىداةةك  يةىيية
ىةآ تى ةا   ةلةبةواىدوو  ةةى ليوةةوةةك  تاوبةةت        ةاو : "كاتيَك ةيكيم، ثيَي ِةةد 

ئة ةةةب ." د ى و ك ىوَةخ ةةتك   ةةاى، ةةةةآلب ثةوة ةةةاويت ةةةة  اىويةةةو  ئةةةةيَت 
ةةةةيو  ضةةاو ىةواةةداو ةةةةو، ضةةةةةة ئةةةو كاتةةةن  ةةاوىةآ  ةةيَ  قةةادى ثيَةة  ِةةةد      

 . اوىةوَيةك  وةىوو    ئةتبيكيَت، ؤاةيم كاىوَة  ةةوَم ثط ئةوثيَددىوَت
ئيَبةةة لةةةب ىؤي  وةةةختاةةدا ئةةةيو ، حةة ةةةت  ىيَةةدا   "وةةةةدك ِةةةت   ةةاوىةآ 

وياوةت  لةةةاوةددمناة  ِدتةو تةة ةةةى و ةةة كةدد و و ؤؤى ةةة تةةةاك ئةةو كةاى           
جيَبةجط ئةكات، لة كةىدوتاةيياا يوةةيَة  ثاىت  دميةكدات  كةىدوتاةيش لةةةات   

ئةةةوَك  و  ةىة  ةك ليَاا  و   اوكاىك و  ةى و ؤ لةِةلةباةاا تةةاوتيوويبا  ةةىا بةى
 .ةةداخةو  ئةو ق اةةك  اوىةآ وةةدك  ة ةو ىاوت ةةو ." داثفةىويكبا  ليَةةكة 

ةداد ىاة  ئيَبة ئةو ك لةةاو  اى كاةاا ةاوداةةو  ةةةى و يدآ و  ةاو كىضةيا     
وةكيَك لةةو  ةةوَكاةة ِةةةاك كةلةةةةمسا      . كدد و لة ضةةا  ةوَكيَةاا ةاى ِاوا  داةا

و كة  ةوَين كاكة حة ةةك  ةاب ى ؤاك حةقةة، جيَكيةيك   ا ةة ى ؤاك وةةىؤك        ةة
كاكةةة حة ةةة خز ةةةت  ؤؤىك ئةةةو وةةةدا  ىاكةةددوو ك كةةدد كةةة لةةة     . حةقةةة ةةةةو

كةلةةةمسا  ةييتةجط ةةوةةو  و خىوةا  ئا ةاد  ئةةكدد ةةى دا ةؤىاةةاة   يَزوَةة        
. ةى ثيَيةةةبةىِة ةة ةةةوةةة  ةةى ةطاىةةوةةةةةو ن  يَز كةةةاة  حةة ةةةةت  ةةةة    

 .ةاى ِاكاةي دوةةن حيز  لة ِةةا كاةي ئاو ِدد و داىةةوةى ةةو 
ئةةةةو  ةلةةوَ ةةةتةك  ا ةىة ؤاويةةةةكا   ةةةةواةبةو وةةةاخةد ةةىا بةةةةى ةةةةة  ةةةيةىيية   
 ةآلتةو كاةي  اى كاة  كةىدوتا  و ىيَدا  ِدتياةةةةةى لةةواد ةاضةكةو  و ثيةاو ت  و     

و  ةا ةةاة  لةكاتيَةةاا ئةةؤاة   ا ةة      ضةى   . جةا يَدويا  ئةةيَت ةةىؤ و ةةةةدو ىاةطريوَةت  
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ئةِةى لة دةيادا : "ى ؤاك وةىؤك  حةقة ثةةاوَة  ِةوى ك ةةجيَ يَيتةو  و ِةتةووةتي
دواةز   يةى  مبيَكيَتةو  و لةةو دواةز وةةو واةز وةا  ةةةةيىوَ  ئةةو تاكةة كةوةة كةة         

 .ك ئةو كةلةةثياو ئةو  ر ةاو ىةوَة  ثتةو و جةاةة ي!"  او تةو   يةىيَتي  ؤوكاوو ئةكاتةو 
 ةي   تةةا ةاىؤاة   ةلةةوَ ت  تاوبةتي خىك ةةىا بةى ةداد ىاة  ئيَبةة  ةةةةو،   

ئة اةةة  . ةة  ة ةو  يَة وةت وياوةت  ثاىاو  و دالةا دا  و  اوكاىوياةي ِدتة ةةةى 
 .ةةو  ةة وةى تاك دا ةؤىاةاة   يَزك ثيَيبةىِةك حيزة   يةى  لة كةىدوتاةاا

: ة لةةاو  اى  اةةو ةةو  و لةة دوو جةىى ىوَةخ ةتكاا كةاىب ئةةكدد         تا ئةو كات
وةكيَةيا  ليوةةك  اىك وفيَباةي  حيز  ةةو كة لة    و ىةمساة  كةىوم ضاو ةني  
و ىةةاىر  ةةاىة  داىتةةاو ثيَة ةةاتبةو، و  او وةةةك  ؤؤى خةةاى  ةةةوكةتي ئةةةةاا     

ةةةىِدن  يففة     دوو  ييةيا  ليوةةةك  . ليوةةك حمةلي  وفيَباة  ليَثدوةداو ا  ةةةو  
ةةةةو كةةة  ةةاوىةآ وةةةةدك وةوةةف ةةىةَوة ةةةةىك ةةةةو و  ةة  ةة ةةَية  ؤؤىك ئةةةو        

لةةة ىوَةخ ةةتين ةاو ةةاىدا  ةة  ليَثدوةةداون جي ةةا  وةةاوق   . ىوَةخ ةةتكةب لةةةي ةةةةو 
 ةةاو و  و تةةة ا خةةةلي  ةةةةوب كةةة ؤؤى ةةةداد ى ةةةةو  و ؤؤى كةةات ةةةة ىك حة ةةة   

 . اى خىوا  ئة اىد و واوقةو  لة  الة  خةاليَخى بةو كاكة ى  ةك  ةخت
كاكة ى  ة ثياووَة  ضات و ق ة خىو ةةو،  ضاكةن ةةوةى كةوةاةيَةاا  ةةةةو   

ؤؤىجةةةاى ثةةةيَش ثيةةةةكيك   ةةةاآل  ةةةةى . كةةةة ةةةةةى اة  ِدتكيةةةا  ةةةةى د ىئةضةةةةو
 اةبة ةاةي ئةةو  ةة ةو ضةريؤت و     . د وتطريكددةي داواكداوا  جةاة  ةةى ئةةةاىد   

ةي ةةى خى ةي  و ثيَةةةةني دىووةت كددةةةو،      ةةوةى اتاةةك ئةوطيَدةاةةو  و ؤوىةةوا
 .ئةةيَت ئةو ثياو  ا  لةواد ةيَت و ق ةكاةيبا  ةري ةةضيَت

دوان ئةو ن  اوىةآ جي ا  و  اوىةآ تة ا ةيَددىاةة د ى و ، لة ةكةةك كةلةةةةمسا   
ئةو كاتة  ةةىدووكيا  ِةةةج و دلةتةةىة ةةةو  و وياوةةت ليَة  تيَةةااةةو         . جيَطري ةةو 

ىؤيوَةك دوو  . يا  يك حيز  و ضةةا قاتي ئةو  يا  يك د وتطرياةةكاةيا  ةةوخةوالةيَة
ةا ةوا  ةة تةتةىوَة  حيزةاا ةاىدةةو ةى ةاو ةاى  ةىوةكةة ةةى د وةتطرياةةكةك خةىن،      

تة ةؤ تةة ا ةةة جي ةاة  ِةتةةو      . ةةآلب ئةب ةا ة ةاىدةة ِدةتيَة  ِةوى ك ىلَ كةوتةو 
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تد  ةا ةوةةك  جةةا  ةةى ةكةووةة ةةى خى ةوو ةتةكةب        اوىةآ تى قةلةة ت لة    ةة يَز
ةةو خةت و ئيبال و ئيكيا جةاةةةك خةىت، كةات جي ةاةيش ةةة ِةةوَي كددةةةو و ةةةدلةي         
خىن ةا ةوةكي ةى د وتطرياةةكةن خىن و وةكيَةي تدن ةةى ئةةو ن تةة ا ةةووةيبةو،     

 اك داةةةو  ئي  تيَكةِةويتم تةتةى كةك حيز  ةة ئةةقةوت ةا ةكاة  ِىىةوبةو  ة  تةة  
ةة خى ةوو تةكةك جي ا  و    ئةووي  داةةو ةةو ك تة ا، وةا   ةةى ةةىةاوة  ليَة      

ةةثةلة  ةىدووكيا   اتكةو  ةةاو  ةاى و لةة  ةالة  كاكةة      : ئييةكة ئالةىوةا. تيَة ةوةةو
خى ةوو تةكةك جي ا  كددةةوك ةة  ةةلةآل  . ى  ةك  ةختاى و  ةاىدوا  ةة ةوَ   كاا

 !ةا، ئةةيكيَت خةت و ق ة    جي اةة ةةآلب ةى ك يَة  تد ةةووداو و ؤوود ةةوةيَة  تة
جي اة  ى محةت  كة يووَة  ؤؤى خةوَكةا واى و ئةاؤا ةةةو ةةوةةى تةة ا خةليفةاا       

كة ةاؤاةيت ةا ةوةت ةكةوويت ةةى  .. تى يواةت لة    تيَةاا... ...  ةك : "ئةوكةىةاةا
 ةتةو  ةاو  ةاى تةى ليَثدوةداوك    ةىوة  اتةو: "ةة  كيي  ئةِةت" دلةااىك ئةكةوت؟

ئة ة خياةةتة لة    و لةة حيةز    ..  ةىدووكباةيت ئةةيَت تة ا لة حيز  د ىةةدوَت
وادوةةا  ةةةةخيَد  ةةةىدووكيا  تيَةى ةةةى و دلةثةةات ةةةةو  ةةةة  ةةةؤاى     ." كددوووةةةت 

ثاىةاةةو ك تة ا و تةاك    دواجاى  اوىةآ جي ا  ليَة  خةىو ةةةو و  فة  ىوَطاوةا       
داخ  ِدا   ي يا  ةةةةةو  ةةة خةاو ة  ئةةو     . كةك خىوا  ِدتةو  ةةىىوو و ةكةة

 . ةؤاى وآلو لة ِياة  ثاك   ةىدووكيا ! د وتطرياةاةةوا 
ئةو ضةةا  اةطة لة وفيَباة  ةة خى ةاىدةةو  و كةاىك حيزةةةو  خةةىوك ةةةوب،      
 ةري و  ى م لة ةةغةاا و ين ئةةو  ةةةو ةةزا  لةة  اوىةَوةةاةي ؤاةةةىب كةط د وةتطري         

 .كداو  و كط كةيىاو  و كط  ةلة اتةو 
لة  اووين ئةو والةة، خىب داواب لة لق  كةىدوتاة  حيز  كةدد كةة ة ةبةو  ةةى     
ةةغةةاا، ئةةةواةيش ثيَيةةا  خةةىو ةةةةو، ةاوةييةةاةيَةيا  دا ةةط كةةة ةةةةلةةة ةتةةةاة        
. وةىكدداوةتي  لق  كةىدوتا  و  ةىكةؤك حيةز  لةة ةةغةاا ةةة وةةت ةطةوةةكةةو       

اى وةت لة ئةةاا اة   ةكتةة  وياوةي  حيةز  و ليوةةةك  ةىكةةؤن و     لةىاوتياا ي 
 .لةوةىوو  ة ةوواةةو   اوىةآ ىةؤوز حمة ةد لة كةىدوتا  ةةو 
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 رووداوة ناخؤشةكان
 تاواني كاني ماسي/  نيَوان ثارتى و شيوعى 

ةاوتيوو   ةةاآ يوةةة   ةكتةةةي وياوةيي ثةاىت  كةدد      لة  ةوَك  تددا ئا اي ب ةى تة
دي ةةة حيزةةة   ةيةى ، ةياةةو كة ةةيا  ئةةةو  ةةةو كةةة ِةاوةة ئةةة ا  ةةتةةةو وني و دين     

و لةو كاتةدا كة حةة ةت  ةةى  كةوتةة كة ة     8663لة والةي . ةريوةىضةوةي  يةىني
كةوتكةةة وياوةةةت  و ةدةوكةة  دىةةااةةةةك  ةةيةى  و يوةةةةطد كاةيا ، ئةةةب يوةةةةةن ثةةاىتي  

ىاوةا  و تىقاةاةيَة  ةةىةآلو و تةة  ثيَ ةلة كيكيَة  ؤؤى تا ِةويتة ئةو ك ةةةةط ىووداةةي   
 . ي  ىووداو واخةد ثيَةااداةيَك ئةةاا يَة  حيزة   يةىييا  لة وفيَباة  تريؤى كدد

 اوىةآ ىةمسا  وةوةاة  كةة خةىب لةة ةزوةةةو  دؤوةتاوةتيم لةِةلةيةاا  ةةةةو،        
ةاوةداو ةط ئةو ن  ي  كدد و وةك  ةةىا بةى . و لة ةداد ى  ضايكةكامنا وةكيَك ةة

 ةي  يوةةةيَك جَيبةةجط كددةَيةةت ةةةو  قةىةةاة  ئةةةو وياوةةتة تةةةا ن ةةىا بةةةى        
لة ة ؤواتد ىووداوك دلةتةؤوَك  ِةوى  ىووداوك كاة   او  .  يةىييةكا  ثياد  ئةكدا

  كةدد و داوةا  ةةوةةى كايوةك دا، ةةةآلب      ةةو كة ثاىت  دميةكدات  كةىدوتا  ئيااةةوا
.  ي  كاىداةةو وةك  حيزة  وةا دادِاويةةكيا  ةةىا بةةى ئةةو تاواةةة ِةوى وةة ةةةكدد       

ةةة ئا ةةدا    ئة ة لةكاتيَةاا ةةو كة  ة ةو تاواةباى كا  وةت ةةوةكيا  ةاوداو ةةو  و
ىة محاة  ئةةو وةكيَك لة  ةة يا كاةي كةاةي  اوةي    . خىوا  ةةو تاواةةو   ةلةةةكيَيا

والةة  خفة ةةو كة تيَةى ةةىوَة  ةةةةةىدن  ةاىك وةفيَباة  و كةوةاوةتييةك  ةاوةداوك       
 .ةاو كى ةآلة  خةلةك ةةو، دىةةااةة كة تيا  و ئاِدوا  ةا ةة ي ةكةوةو 

كايوةك كةة   . ك  ةةات ةةو1ئة ة ضاوليَةددةيَة  ىوَدة وك ةةى ييةكاة  ةةغااك 
و، ي اى وةك  دواىك وةىكدد كاةيا  كةوةاةي  ةزووتكةو وةك  ةةتةو و  ة ةوت ةة

كىةة  يةى  ةةو ، ئةواةةة ةةةو  كةة وةا  ئيعترياةيةا  كددةةةو وةاخةد ثاكاةةةوا          
 .ةآلوكددةةو و  و ةةى لةآل كداةةو 

   لَيد دا كةة ةاوة  كايوةك و كدد و كاةيةا  ئةكةةب، ةةى ثةةةا و ىِدتكةة لةةو          
ت و ثاوةىكيش ضةةو  ةةاو ثةاىت      تةا ئَي ةتا كةة كايوةك ِةىىةا ةةة ثاوةى       . ىووداواةة
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دميةةةةكدات  كةىدوةةةتاةةو ،  يَيةةةتا ؤوىةةةةةك كىةةةةة وةةةةىكدد كاة  كايوةةةك ةةةةى  
خىثاكةددةةو  لةو تاواةة ِةوى وةك كاة   اوة  لةة ىاِةواةةا  و تةلةةزوىةةكاةةاا     
ئةةةلةيَ  ئةةةو تاواةةةة ةةةةةط ئاِةةا و ةةةةى اة  ئةةةوا  ةةةةو  ةةةةآلب خةةةلةة  وةةةى ةةةةوا  

 .ةوكاى كةوا  ئةجنا ااة
ةى و آل   ئةو ق اةة ةة د ىةةةتي ئةةؤا  لَييةا  ةثدوةني ئةةك ةىضةي ئةوكاتةة        

 . ىو ةا ةةة ! ةةواةكا ةوةكتا  د ىةةكدد ئةو تاواةة و ثالةةواةةكاة 
كددةةة  تيَةى ةةةىاة  ( تةةريؤى)ئةةةؤ ةوةي  ةةة ةو يوةةةت د ىخي ةةت كةةة ىوَطةةاك  

ى ضةةةةوت ةةةةةو و حيزةةةةةكا ،  ةةةة ةو حيزةةةةةكا  لةةةةةاو خىواةةةةاا، ىوَطاوةةةةك  ؤؤ 
ئةجنا ةكاة  ةة ةا   ةةِةىةاوةو  ةى ئةواةةن ةةو ىوَطاوةةدا ىؤوية ، ر تاكةكةةو    

 .ةةوة  واخةد حيز 
ئةو ليَثدوداواةةن كايوك كة لة يواةاا  او ، ثيَةو تة دا  ةةو  ةلةةة  يَوووويةةدا   

ثيَةو ةتة داوان ليَبةةىد  لةة حيزةة   ةيةى  و      . ةكيَ  كةة ةةة ةةاوك ئةواةةةو  كةدا     
كةوةكاىك ئةو  ة يا  وةىةةىؤاةة ةةة  و  اةاؤك ةة ةةو  و وةىكدداوةتي  ئةو 
ةزووتكةو  ة ةوكةو  ةةكة  كة  ةي  ىؤلةيَةة  ئيجاةييةا  لةة  يَةوووك ةزووتكةةو ك       

 .ِةىل كةىددا ةةةةو
 

 شةهيد كردني رةويف حاجي قادر
ةةةب كةة   8669ليَد دا جيَي خىوةتي ضةةا والةيَك ة بة ثيَيةو  و ةاوي والة  

كادىك ثيَيةةةوتةوك حيةز  و تيَةى ةةىك ةاوةداو ى وةة  حةاج  قةادى لةة وةفيَباة           
( جةيلي  ئةووا)ؤؤى كةو يك واةةو يوةة   ةكتةة  وياوي  ثاىت  .  ة يا كدا

ئةو ةةو  اب جةيل ةةثةلةة لةةىةوَ   كةةو  حيزةة   ةيةىي       . ئةو كاى وا  كددوو 
ةةىثدوةياى ةةني، ةةةلةةة  ةةق  ئةةو  ةة يا         ئاِاداىكدد كة ةةت ئةةوا  لةةب كةاى    

ىاوتيي  كةدد ئةةوا  ةةىثدوةياى ةةةةةو ،     . ِةوى وة لة تاواةباى كا  ئةويَكيكةو 
ةةةةلةةة كةةات ى وةةة  تيَةى ةةةى ةةةة د وةةت  تةةاقبيَة  تاواةبةةاىك وةةةى ةةةة د ؤِةةا    
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 شةهيد رتويف حاجو قادر

 .تريؤى كداةةو ئة كييةكاة  حةة ةت
ةيَجطةةة لةةةو ن كةةات ى ور تيَةى ةةةىوَةي  

كىلةكةد ىن د وا  والَ ةةو، ةةى  كةيش   ئاؤا و 
كاى وةةاتيَةي جةةةىِهة ةةةةو، ثةةيَش  ةةة يا     
ةةوةي لة  كةو  ةزوك ةةو، و لة ةةغةاا  يةةاةي   
   ةةو، و ت ةاوم كددوو  لة  ةوَكيَةي تددا، 
ضةةةةوةةو ن ةةةةى وةةةفيَباةي ةةةةى ئةةةةو  ةةةةةو   
ةطةىةوَتةو  ةى ةةغاا و لةِةلَ  ةاوىةنَ ئيةها يم   

يةةيَت ةةةى ىا و تةةةكبرين  ىةةةيون و  كةةاا داةكي
 .تاؤ ن ئةو كاتةن ةاو حيز 

 
 طةرِانةوةم بؤ بةغدا

 ."ثياوَيكي ئازا بة. ئةطةر دةستطري كرايت سةري خؤت و من شؤِر مةكة"
ئةةو  ةاى ك كةة خى ةم ئةةووَت و      .. دا ِةىةا ةو  ةى ةةغاا8663لة  اةطي ئاةي 

وةا   ةاوىةنَ و وةةدا     ةةغةااك قة ةةة  كةة د    . ؤواتد لة ضةاى والَ تياواا يواةةوب
 ةظالة  حيزا تيَاا ئةةيك  و لةِةلةياةاا ئةيواب و لة كة ة ةواوةك  ؤاةةىو  ثةدة لةة   
ةري و ىويةكاة  ةىةةك خةوَكاكاىا  و ئا ةةطة جىىاوجىى كامنةا  و  فبالةيَةامنةا    
لةِةلَ  يَز  وياوييةكاة  دوةةدا و  ةةىو  ا ةري و ىويةةكاة  تةوقيفخاةةةكا  لةة     

( و ؤودويةة )و ةاو ةاك ثىلي  و ئةة ين  ( ؤوكااة  خةوالة)و ( وةىان)خاةةك ِدتةو
. ئةب وَوكاةةة  ةة ةووا  و كةة ةيفبة  وةيكة ا ةةة  َييةةباا ئةة ات         (. ىيةاؤوية)و 

 . ئةو تا وا    ةة يَةاؤوَة  دوةة ئةِةىةوَبةو  ةى ةةغاا
ةةة  ةةوَكباا   ةة ة يَك  دووى لة ضاوك خةلةك ِةىةا ةو  ضةةةة د ؤِاكاة  ةةى  

ئةِةىةا  و ت وةكيَك لةو ئةةاا ة ضايكاةةك كة لةد وت  خةوَكاوو  ئةةوا  ىؤِةاىك   
كة ةريب لة  ة ةو ئة اةة . ةةو ، خةوَكاوك ةة خةوَك   اوىةوَةا  كة كةوتكة ضكطيا 
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ئةكدد و  و ويَتةكةك ةاوكة  ةؤ  و  ي د ةاةةكةب لة ِةوَباا ئةؤىةطاوةةو  كاتيَةك   
ئةؤا  تةى  : "   الةةاواويم ىلَ كدد و ةةى و ةةغاا ىؤويتم، ئةو ثيَ  ِةدكة لة وفيَباة

ةةةى ئةةةو  ةاِةىةَويتةةةو  ةةغةةاا كةةة خةَوكةةا  تةةةواو ةةةةةوت، ةةةةلةةة ةةةى ئةىكةةة         
 ة  ىةَوطةدك ئةةو ت ىَل ةاكةةب ةةةآلب ئةِةةى د وةتطري        . حيزةييةكاةت ئةِةىةوَيتةةو  

 ". ةة ثياووَة  ئاؤا. كداوت وةىك خىت و     ىىة  ةكة
   كة ئةب ق اةة ئةكةب ئةاؤاى دلةةم ئةِة ةيَت و ت حةوةد تيَك ةةى ئةةو ىؤي        
 ةىداىاةةك خةةاتةدد  ةى دىووتةددةةو ك ثةوة ةاك و ةكيادةاةةو ك ىوَةخداو  
حيزةييةكا  لة ةاىودؤخيَةاا كة لة  ة ةو  ةةطاووَك و لة  ة ةو ثيَ ةيَةاا  ةدد  و   

ئةواةة ىؤيِاىوَة  كة  ةتا ئة دب  ة ييةة  . د وتطريكدد   ةىة  ةك ىلَ ئةكددو 
 .ةة وادواةةو  ئةيوم و  اةاؤويا  ثيَة  ئةكةب

 ةى كة لة ةةغاا جَيطري ةةب ىووب كةدد   ةالة  وةةكيَك لةة  اوىةَوةةا  ةةى ئةةو ك        
ئةةو ىؤيِةاى  ىؤيِةاىوَة  ؤؤى قةةىو ةةةو       . لةووَة  ثةوة ةاويةكا  د وةتثيَبةةب 

كةةة ةيَجطةةة لةةة كة ةة  و خةوَكدة ةةتك   ةةة ةو     لةوةةةىد    حةةةى و قةو يةةاا   
تدو خةوةفةةتيَة   . ئىثىؤويىةيَك  ي   دوةةك ةةئةؤاة  و  ي  ثدة يثيَة  ةةةةو

ؤؤى ئا ةةةدا ةةةةو ةةةة  ةةة ةو ئةةةو كةوةةاةةدا كةةة ئةةة بيكني و ئةةةواةزاة   ةة  ةةةة       
خى ةاىدوويةو   ةةاتةوب و ةةةةدواك  ةاوىةكَ خى ةةاىدوو كا  و يةةةة ة يَكييةكاةياةةةاا   

 .ةىةوَم، ئةو يةاةةك كة د وت  ى و ةةوطةويتبةوة َئةِ
 ةىضةةا  ئةةو ةاووةييةاةةب دؤؤويةةو  كةة ثةيَم      . وةكة ني  ةولةم وةىك ةةِدت

، دىاةةو، ةةآلب خاو    الةةكة لةوآ ةةة اةةو، ِةاوةتبةووةو  ةةى  ةةوَكيَة  ةادوةاى     
اب ةةةدواك  ؤؤى ِةةىة . دواو  تيَطةويتم خةاو    الةةكةة  ةاوىةآ خز وةد ىةةةاو ةةةو      

 اوىةوَياةاا و لةِةلةييياا  ةولة  دؤؤوكةو ك ئةةاا ة ث دةاو  د وةتطري ةةةكداو كا    
ثةاو  . ئةدا ةة تاوبةت ئةواةةن وةى ةة ىوَةخ تك  حيز  لةة ؤاةةةىك ةةغةاا ةةةو     

 ةولَ و وةىكيَيييةك  ؤؤى و لة ئاكةا   ِةىةامنةاا ةةةدواك ةاو ةةاك حيزةةاا ثةاو       
 . اوىةوَم ةيك  ؤ ةد  تةةا كا   ةةاوَك



   819     ............................................................................................  فاروق مةال مستةفا
  

ى ةطة ئَي تا  ةةةاوَك كةةو ةاوةةخ  ئةةو  ةتة ةةةؤاةَيت كةة  ة  لةةو ىؤياةةةدا           
ةةدواواا ئةِةىةاب، ةةةآلب  ة  ثةيَم واةةةو  ةوةةلة ةاو ةاويةكةة لةة يوامنةاا ئةو وةة          

ئةوك ىاوت  ةيَةت  . ةطة ة ثامشاو ك ةاو ةا  وةىكدداوةتييةكةك حيز  لة ةةغااد
  ِةدة  ئةةووش ئةةو ةةو كةة ثامشةاو ك ةاو ةا كةة          ِةويتبة ئةجنا طريويةك

ةةو كة ضةةا ي اى وةةك  ىؤيةا ةةك حيزةة  ةةة     ( الصفاى كاظم) اوىةنَ كاؤب وةةاى 
كةةاؤب وةةةةاى ةةةةو  ئةةةةاا ي ليوةةةةن . )ئةةا يَدوَة  ئاوةةاو  ضةةا  و ةآلوكددةةةةو و 

 ةىكةؤوي حيز  و دواجاى ةةو  ئةةةاا ي  ةكتةةةي وياوةيي قيةاد ن  ةىكةةؤن و      
لة ةاو ةا و  ةا ةوةكم ةةد وت يَكا ةةى ةاو ةةاك حيةز  لةة     .( ةوي دوو ب تياوااك

ئةةةو ةا ةوةةة ةةةةو   اوةةةك . كةىدوةةتا  كةةة  ةةاوىةكَ ىةةةؤوز حمة ةةةد وةةةىؤك  ةةةةو 
خى ةالةي   اوىةآ ىةؤوز حمة ةد و ةا ةوةك  ثيَاا ةاىد ةو  و ثيَيةا  ِةةد ئةِةةى    

 ةاوىةآ  . خبةوَكةةى و  و ةياىةوَكةة    ةتدويت لةوةى ةةو د وةتطري ةةدوَيةت، ةا ةكةة   
ىةؤوز تَيطةويتبةو كة ةةووةىك ةا ةكةة  ةاوىةآ كةاؤب وةةةاى ، ةىوةة لةة و آل ةاا        

 ةاوىةآ خى ةوو ةتم   : واتةة " العىه اء العزوز او الي يا ةة  او   رفيقي"ةةوويبةوك 
ةداك  ة يا ةةلةةة ةداك  ة ياا ، ةةو ك ةداكةك كاؤب كةة  ةة يا ةةةو لةة وةالة       

 .و ت قاى  اةيَة   يةىي   ف  كداةةو ةة ثةت  قةةاى دادا 8656
*     *     * 

 

لةو  ةولةااةة اا، وةكةب ثةوة ةاك ِدةطة   ة  ةةة حيزةةةو ، ثةوة ةةاوةدد  ةةةو ةةة        
لة ئيَ تطةوةك  ثاواا وةك  ا  ةيك  و ةةةىوت واةةةو كةة    . وةو (ئيها يم ىةيوك) اوىةكَ 

ةاويةكة ضةةا ثدوةياىوَة  ديةةوةةت ةةةات و ئةوواوةةةو     ليَثدوداو كة وا   اوىةوَ  ثةوة 
  .و آل   وةود و ةا ىك ةااتةو   ةتا ثةوة ةاويةكة دىووت ةبيَت و  تباةة ةةوةك ك ةةة 

كاتيَك  اوىةنَ ئيها يم ىةيووم لة ِةىة ك  كةىةاد  لة ئيَ تطةك ثاوةكةدا ةيكة   
و آلب ةاكةةات ضةةةةةة  ةة   لةةةجياتي ثدوةةياى ِةةةد  ةةاوىةكَ ثيَةو ةةت ةةةة ثدوةةياى و 

و ت ثيَية  ةاوةم كةدد، لةة ةاى ِاكةةن      . تى  ةاوىةكَ ئيةها يم ىةةيووت   .. ئةتكاوم
 .ئةوب ةاويبةو( ىد  فضو )حيز  لة جاد ك كيفاح لة 
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 اوىةكَ ئيها يم ىةيوك ةةو ةة ليَثدوداوب و د وتم كدد ةة كةاىكدد  لةِةلةيةاا ةةى    
 اةبة اة  ئةو و ئةِةىةاب ةة ةةوَ   ةاوىةكَ   دىووتةددةةو ك ىوَةخداوك قةتاةيا  و 

 .8663داةدةاو كاة  دوةةدا لة ىوَةخ تكةكاةيا  ثاو ؤ ةد  ِةوى كةك  ةةات  
لةة ئاكةا   ةةاىودؤخ  كةاىك ة َيكية  ئةةو وةةىد  ةدا، كةة تةةاةةةت دواتةةدوش          
ةة تةاة  ةةلةطةةا ةةكا  ِة  ةا  ةةو  و ىووداو و  يَةووو كا  يك خةىب  ةةلةبطدب،       

ىئةةةو  ثيةةت ةةةة ؤ وةة  و ةةةري و ىك ئةةةوةةتم و ئةواةةةةك ةةةريب ئةكةوةةةةو      لةةة
 .تى اىوا  ةةةب ةةىلةو ك د ىةةتةكة لةد وت ة يَت

دا كة    ئةوكاتة لة ةةغاا خىب  ةاىدةةو و  و  8663ك تيدوك  دوو    81لة 
كاىن حيزا ئةكدد، كةد تاكةك ىةةاول ةيب ىاىر ةةوةى ةةى ةيةكاةاا ىوووةاا و   

لة ةةغاا ةة كىآلةيَةاا ى ت ئةةةوب كة ِةوَم لةة  ( ةةتاوو )وَةةوت لة ِةىة ك     ةةىة
واتةة حةاؤب   " حاؤب جةاد  ي  اوات  ع  العةدا   ةا ودوةات   : " اواىوَك ةةو ئةوطةت

حةاؤب جةةاد ئةوكاتةة وةةدتيَدك     . جةاد د وةت  ةةلةطد  ِةةىل ىيَةدا  تةىك ةاووَةت      
حةةةى و قةو ييةةةكا    ىؤيوَةةة  وةةةكجاى خةةىو ةةةةو كةةة   . حيزةةة  ةةةةى  ةةةةو  

ئةةو ضةةةا ىؤي  لةة    . ج  ةةىِيا  ةدةآ ئةدا و ةة ةاةيفةة و د ىثيَةة  ىاوةا  ئةةكدد    
 ةقةوةك  ةداد ىاة  خى اةاا ةةوب كة  ة   اوىةوَيةا  لةةتيف   ةيَ  تةة ا و ةةئةاد       

 .مشقاى و حة ة واوق و وةةاح  ةجيا قةدوىك ةةو
د وةتم كةدد ةةة ِةةىةا  ةةة      . يينةةئة ىؤياةة وا ىؤي  ةا ىؤيوَك  ةاوىةنَ ئيةها يبم   

 لة  او وةك  كة اا تةاةيم د وا   اوىةنَ ةاؤؤ ةو  و. لة حيز  داةدةاو كا  اوىةنَ دوان 
 .ثيَة ات  شو ةةى ةةى  ىوَةخ تكةكاةي كىليجةكاةي وةى تا ليوةةك ؤاةةىك ةةغاا ا  ثيَك  يَكا

 ةو  ةةةى ضةةةوةةو ن  ةةةةات واؤب لةةة خةوَكةةا   يَكةةا و 1 كةد تةةان ةة  كةةة لةةة 
ةةى  ىووخةا   اتيَكك ،ىواا ةةوبوجي ةاؤىِاةي وئاةةكةىدوتا  لة ثىلي ضةاىك كىليَ

جي ةاؤىِاةي  اتكةو  ي اى وةكي دواى لة  اوىوياةي كىليَ. ضةو ةو  ةى د واب كدد 
و ئاؤاواةة لةةاو قةتاةياةي ةةغةاا دةجةىلةيَةي    وَةي ثتةوةاو ىة ةة. ةاو ىوَةخ تكةو 

ةةةو، ئةةةو ىؤي  خى ةةاةةك كةةة ضةةةةا كةوةةيَةي تاؤ  ةةا       ِىلةبةةا   ةة  ِةةةىج و
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دلةبةا  ؤؤى خى ةبةو ةةة      ةوتبا  ةة وةىكةوت  ئةةكدد و  ةو ة يَكاوةو  ةاو حيزةئ
جي خى ةا  ةةةةي     ةةىِيز  ئةةو  اوىةوَياةةةن كةىليَ    . ؤيوَةي ةةآ ةى ِةلةكةة ا  دواىة

جةةاد     وئيةها يم ئي ةباىي   ح ةيَ  ةةةلةلةال و   وا ي وةةليم ىةةتةةى و   وةوف و
د وةةا  و وةةةةاح  ةجيةةا قةةةدوىن  جةةة ي  حةدو ةةي و  ة ةةان و  ة ةةان قاوةةم و

ئةةةب ةداد ىاةةةة  ةةةةاوَةيا   .لةةة ةةةريب ةاضةة  كةةة د لةةةطك ئة دةؤوةةة و ي دوةةةة ةةاوىةوَ
د ىضةةوةةو  و  ةةةةاوَةيا  لةة كىليَجةةاا  ةاةةو  و ةةةةى و ىوَةخ ة   اتكةةةو  ةةةاو     

 .كىىةن تيَةى اةةو 
وةةاح ِةىىِي     اوىةنَ ح يَ  ىاىر و وةى تا    و. ةؤىاليوةةن قةتاةيا  دا 

 . اتة ليوةةكةو و اوةو  ثاو  او وةت  اوىةنَ  ة ان حاةزوش  ةة ة يَين ِةىة. ةةوو 
 .ح يَ  جةاد ِة ةى  يَكاوة ةاو ليوةةكةو كة  ات  ا ؤثاو ئةووش  اجيا ىةةاولدة

يز  ةةوو ، لة  ةة ا   و  اةةكاةي ح لة يوةكةو  خةىوةي ىوَةخ تكةو ك ليوةة
ا  ئةةكدد كةة    ةلة ةةطاةاةي  يَفةي ِية  حيزمبة   كاتاا  ةةاقة ةن ؤؤىن ةيةدن و

 ىوون دا؟ وياوةةتي وةة يين و   ضةي ن  ةةةات ةى 1 كةد تةان ئةب كاى واتةك  ئاوا
ةةةةوةي ىوَباؤن وةىةةخىن حيةز  كةة وةالةاةي     حيز  و يوةىكدداوةتي! تةوةيقي

ةىضةي حيةز  ةةةو     .ن حيزةي  ةيةىيي وةىظيَت  (تيوتة)ثيَيةو ةةوةةوكة ثا ةى و
 ت ةطدوَتة د وت؟آلو تةاةاوةو  ةةوةو ت د وة  ة ةو  يَز

ةةة   ،ضة  لة ةاو حيزةاا ةة ئا ةدا ثةواا ةةةو  جياكددةةو ك دوو  يَفةي وة يين و
وا ةة  ة ةو تةاةاوةكةةو   ةةولةي ةة يَزكددةةةو ك حيةز      . خيَداوي ثةى ك ئةوةةا

 تىوَةد وك  ىىة ةطيَداةةك لةِةلةةاا ةةةةيَ     ةى وياوةةتي حيةز  و  ئةد و  ةةةآلب ئةِة  
 اةان ئةو وة ئاوين واىد ئةكةتني و ةةة د وة  خى ةا  كاى وةاتيَةي دوةةة ةةى       

 .كةو ئةحيز  و ِةلةكة ا  دىووت 
ةةوةي  وةدا   اوىةنَ كة ئيَبة ةة تةة ان    ة يا دوان ئةب  ة ةو قةىةاةيااةة و

 ةةةو ئاؤاوةةتي و   اؤ  ةةوو  لة وةىكدداوةتيي حيزةةةو  و ىوَباؤوَةي  ىى طيَدةاةةك ت
لةةة د ى و ك وآلتةةةو   ،ةةةاو ىة  ثتةةةو و  كةةة  ةةة اةبةو ةةةى  ةلة ةةاةاةةو ك حيةةز  
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ةكات لةةة ئةةد ىضةةةو، كةةة داوان ةزوةبةوةةةةو    8661ةةواةكا ةةةك ىوو ى  ةةي ئةةاةي  
ئيتيةةةادن )ةةةةو  حيزةةةي  ةةيةىي لةةة  حةة ةةةتي ىةةاول ةةةيب ىةةاىر و ئا ةةاد و

ةتةو ضةةيية ةلةةة  كئةةةب ىوَةخ ةةتكةن  ةةةةاوَ  .دا ةتةوَككةةةو (يةةترياكيي ىةةةى ةي ئي
. ئيففيجة  ةةط وةةىوةةى ةةةو     وَةةي خىن لة خىواا ىوَةخداو داوامنةؤىاةاةةوىةى ةةكا  

 و  ةلةةوَ ة   ةةةيَ ِةىةاةةةو  ةةى ىا   ليَةااةةو  و طوةىكدد  وة يكييةكاةي حيزمبا  ة
دؤوةةتةكامنا  لةةة   ا  ةةةؤاى  ا  ةةيةىي و حيةةز  و لةةة كاتيَةةةاا  يَيةةت  قاىيةةا ك 

ؤجنةري و  ئةواةكاآلةةا، حةة ةةتيَك كةة ةة ةيَة        ؤوكااةةكاةي حةة ةتاا ةة كىت و
 ةةؤاىا    خةدوةةدا  وةا  كددةي و ةةىثدوة لة  ة يا ن  ةةاتة1ِدةط  حةة ةت  

ةط ئةةو ك ئةةب ىوَةخةداو  ةةتةو ويةة     ةة. ئةب داواوةوا  ئةكدد يوةةطد ا  ئةةااب و
ثةمياةيَةي دوو  خةدداوا لة حيزةي  يةىيي ةةات ةى ةةى وةكي ةييتباةي وا ثةوضة
تةةيا ةة ئيياى تيَة  وةىظيَت ئةةب  ةلةةوَ ةتة خداثةةوا  و ىِةدت كةة دين        ،قىلةي

 . و كاةي حيز  ةةو ة ةو ةةىي و ةاك وثةودة
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 4591ي تةموزي 1راثةرِيين 
وةةةثا و  ةةة ةو  ثةةاو ئةةةو  ةةاآلو  دىةةةةا  ةا  ةةتيياةةن حةةةى و قةةةو ي و  

ةةةى وةةةى  اوىةوَيةةا  و ةةةة كة ةة  و ةةةة   8663ن  ةةةةاتي 1 يَز كةةاةي ةةةةى  لةةة 
لةوةةيَااى دا  و لةةة ثاىضةثاىضةةةكددةي لةةةو و وةةةىن ئةةةو وةةةدا  وةةا  ةةةؤاىا      

ن دا ةد ؤِةان ةةةى  ةةى    83 ة يااةةن حيز  و د ىضةةوةي ةةواةكا ةةن ي ةاى     
ةةةدن ةةةدوَ ، ةة ةيَة وةت كةة      لةةاوةددةي  ةيةىييةكا  لةة  ةةى كةات و  ةةوَكيَك     

ِةوى تدو  ي اى ن وةىكدد كاةي حيزةيش ةةى ئةب  ةاآلون لةةاوةددةةة ةةكى ةلةةة    
كةوت ، كى ةلةة قاى  ةاةَيةي ئةةةااب و يوةةةطداةي حيزةةي  ةيةىي لةة  ةلةبةةتَيةي        
وةىةةىؤن  ىىة ةطَيدةاةةن و  ةا كةة كةةجماى  َيةووو لةةو ةاىودؤخةةدا دوبةَي ، لةة          

 .دا  ةولةي ىووخاةاةي ئةو ىيوَبةوا  دا8663ن تة ةؤن 3ي ىؤين ةةى ةةواة
لةكاتيَةاا كة ةةى ييةكا  ةةو وا  ؤاةي، ئةو ن ؤاةدا و د وتيا  ثيَي ِةويةت  
لة ئةةةااب و يوةةةطد و ىَوةخ ةتكةكاةي حيةز  لةةةَيةا  لةةةاوةدد  و ؤوكااةيةددةةاا        

 .  تي ةةغاا، كيَياةالةي ى  يا  ةةوةى ِيت  اى كاةي ىيَداقاا، ةةتاوبة
ةةةة قاى  ةةاةيَ  و ةةةةةةؤن و ةةةاو ىةةةو  ةةةة ةريوةةةاو ىةن ثىآلويكياةةةةو ، تةةةةيا  

ىؤي د وةةتيا  داوةةة ضةةةت و ؤوىةةةةن ؤؤىن ِةةدةط و     13لةةةثاو ضةةةاى  ةةاة  و  
ةةةةو، كةةة ئةِةةةى ( وةةةىةاؤِةن ى  ةةيا)وةةةىةاؤِةن ىيَداقيةةا  كةةىة ؤلَ كةةدد كةةة 

ةةاوة ئةو ىاثةىةوكة ئةةةو   ىىة ةيَةي ةةداوا  و    ةةاوَك ثةلة و  ىن تدن ة ةوت ةة
 ة ةو ىيَدا  لة تاوا  و تاواةباى  ةا  تةكا  ثات ئةكداوةو  و ةةةت  ةةى  يَةووون    

 .ىيَدا  ئةِىىةا، ةةلةةة وةىد  يَةي ةةنَ لة ةاوضةكة اا ةةىثا ئةةةو
وةىكدد ن ئةب ىاثةىةوكة  ةة يان ِةةوى  ىةةىوف حةوةة  وةةىوس ةةةو لةِةةَل        

ةلةيَك وةةةىةاؤن لةةةخىةةىدوون ِياةبةةةخش كةةة ةيَجطةةة لةةة  يَز كةةةن خىوةةا      كى ةة
ثةوة ةاويا  لةِةلَ ضةةا كةوا  و ىوَةخداو  ةةِرياو كاةاا  ةةةو ةة وةىكدداوةتيي 
 اوىةَن ئيها يم حمة ةد ىةةلي كةة ثةَيش ىاثةىةوكةكةة ةةة  او وةةكي كةةب لةة ةةغةاا          

 .ةةدا ِياةي ثاكي ةة ِةلةكةن ةةخييد وتطري كدا و لةيوَد ئة ةةجنةوةكي دىةةاا
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ئيها يم حمة ةد ىةلي  اوىةَويةةكي ةزوةك و خى ةوو ة   ة  ةةةو، كةة  ة  لةة         
كاىب ئةكدد و  اةطاةة ِىظاىن ىيَداقي ةةوَبةا  د ىئةةكدد، ئةةو    ( ئري اد)و ؤاى تي 

ةةى ضةةةا وةالةيَك  اوىةوَيةةتيبا  ؤؤى     . كةاىن ئةةكدد   (الرابطىة )لة ضةاثخاةةن ىاةيتةة   
ني ةةو، و ؤؤىجاى لةِةلَ ئةو و  ةة دا  واوةدوي  ةيةىيي ىؤ ةكبري و  ةاىرين      ةةت

 يففةةي ةةةاوداى كىئةةةووكةةةو  و ةةةاو ةاوةةي حيةةز  و دواىةؤين ىووةةةات ةةةةو لةِةةةلَ 
 ةةاوىةنَ حمة ةةةد . ى خكةةةن ؤؤى و ىؤياةةةة ا  ةةةى وياوةةةتي ةا ىىة ةةطيَدةوي حيةةز 

 .ىةلي ئةةاا ي ليوةةن كدوَةاىوي  ة ةو حيز  ةةو
  ئةو ىؤياةي ىاثةىةوكة د وت ةةى  و خةوَكدةوَو كاةي ةةكةوتبةوب و لةة ضةةةا    

 ةَوكاا ةاوةي ئةةو ىؤياةةةب كةددوو  كةة لةة وةفَيباةي كةوتبةو ةة ةةاو ىَوةخ ةتين           
 ةوالةي ئةو ىاثةىةوكةب ةي ت و خىؤِةب ئةخةاوت لةةو  . ليوةةن  اىن وفيَباةييةو 

 .ىوَةخ تكة وةىةةىؤ دا ةةو اوة
ةةلةطةةةوي تةةةواو لةةة  ةةي   ةةةوَكيَك ةةةآلو ةةكداوةةةو  ةيَجطةةة لةةة        وةىضةةاو ن

ليَةىلةيكةو ن ث دة ث دة ةةةيَت،  ةةاوَةيا  لة ؤ ةاةي ئةةو  اوىةوَياةةةن لةة ئةةجنا ي      
وةىةةكةوتين ىاثةىةوكةكةة د وةتطري ةةةكدا  و  ةةاَوةييةيا  لةةو  اوىةَوياةةةن لةة        

ن  ةةةاتةو   1كةد تةان  لةوةةى تان  ى  ةيا  ن  ةىةوةةةى  8ةةةاخياةةن ي ةاى   
ةةة ثالةيَةك   (  ةة ةةا ةةىن  ةةىط  )ِرياةةو  و دوان وةىةةكةوتين ىاثةىةوكةكة ةة 

ةى لةةاوةددن ةةكى ةلةيا  خداةة  ة ةةا ةةىوَةي ةاى ةةلةطدن كةة  و كةلةةةةىِرياو    
ىؤلةةة دلة ةىؤاةةن ِةلةكةة ا  و حيزمبةا  لةةو       611 - 511ةى ئةو ن لةة ىوَطةا ئةةو    

 .ا ِيا  لةد وت ةا  ِةى ان  اووكةد
ئةواةةن لةِةلَ ثالةةواةي وةكة ي ىاثةىةوكةكةدا ِةريا ، ي اى وةةت وةةىةاؤ ةةةو  ةةة      

 .ىوتبةن ة ةوت و دىا  ةة دادِاوةكي ىةوةةىوي و وةىجة يا  حةكبي خكةاةاةيا  ةةوةىدا دىا
تةةةيا  : "حةوة  وةىوس لة قةةةوي دادِاكةةدا ةةوةةى تاواةباى كاةةاا ةةىةاةةاك    

ثدوةةداون ئةةةب ةزووتكةو وةةةب و  ةة  ةةةة ةةةةى اةي ىةوةةةةىن ةةةةى ا  ةةةةب    ةة  ليَ
 ."ةداد ىاةة داو  كة لةب كاى  دوا ةةكةو  و    و تةةيا    ليَثدوداوب
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 دادطادالة قةفةسى  ،حةسةن سةريع: سآيةم لة راستةوت

 
ئةةب قاى  اةاةةة ةةتةةةواو تي وتةة  يَوووويةكةةن  اىك ةةيا  ةةى ئةةِةجنيَت كةةة       

ثياواةيَةك  : اى  اةةكاةي كى ىةةن ثاىو ي كدد ثةاو وةةىةةكةوتكيا  كةة   و وفي ق
 .ةةو  وةىوا  لة  ةوى ئةدا

ن (تالي   ةبي  )ةا  و  و وفي دووى و دىوَون ئةب ةزووتكةو وة لة ةاوةددةي 
ئةةاا ي وةىكدداوةتيي حيزةي ةةى ي ئةةو وةالةة و و ؤوةدن د ى و ن حةة ةةتي     

كيكةو  كة ىؤلةةكاةي ىاثةىةوكةكة خىن و حةاؤب  ن  ةةات ئةخةو1َةةى ي كةد تان 
جةاد كة وةدتيَدن حيزةي ةةى  ةةةو،  اوكةات و ؤوةدن ةةاوخىن حةة ةتةكةةوا       

 :ةةو، ضى   ىىة طيَدةا  د وتطريوا  كددةةو 
 

 ضةكدارتكة سةرةازيية ك وت
 (حسن السريع)سةريع  حةسةن ةزووتنةوتي

 

 شبيب تاليب: نةوسينى
 ئةةها،  ةؤ ئةمنةوت دتزطاي و قةومو حةرت  سةركردايةتيو لة زانيارييمان ناوةةناو
 جطةة  تيَداية، ثلةداري و سةرةاز ذمارتيةك كة شيةعو سةرةازيو يَكخراويَكور دترةارتي

 لةة  ضةاالكو  ةةة  كردووتتةةوت  دتستيان كة شيةعو مةدتنو شانةي كةمو ذمارتيةكو لة
 وآلتةدا،  جياجياكةةنو  ناوضةة  وثاريَزطاكةان  هةنةديَك  و ةةغةدا  طةرِتكةةكانو  لة هةنديَك
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 لةةو  هةنةديَك  تةانيةيةةتو  قةةومو  حةةرت   سةةركردايةتيو  كة ئةيانطة، زانيارييةكان
 .دتستطريةكا، ئةندامةكانيان و ةدؤزيَتةوت شانانة

 ةةةآلم  مةسةةلةكة،  ةةة  داةةةو  ةايةةخو  قةةومو  حةةرت   سةةركردايةتيو  هةرضةندت
 ةةةعس  حيزةو ضةنكة( 3) رنةطر،وت جدي ةة مةسةلةكةي حيزب قةتري سةركردايةتيو

. دتوروةةةري  و ةةغةدا  لةة  عيَراقةدا  سةةثاي  ضةةكةكانو  هةةمةو  ةةسةةر  طرتبةو دتسيت
 ثةا   ةةون، ةةعسييةوت ئةفسةرانو ةةدتست كةتيبةكة ضةار هةر سةركردايةتو هةروتها

 يةكةةكانو  حيةزب،  ةؤ هةةيَت دَلسؤزييان لة طةمان كة لةوانةي هيَزتكانو ثاككردنةوتي
 .ةةون دؤستةكانةوت و ةةعسو ئةفسةرانو ةةدتست ثيادت  يهيَز
 كةة  ةةو سروشيت شتيَكو دتسةآلتة، كةرتستةكانو طرنطرتين كة سةثا زامنكردنو ةة
 سةةالمةتة  ئةةزانو  وامان كة ئةذياين كةشةهةوايةكدا لة ةةَلكة نةكةين، تر  ةة هةست
 .ريعسة حةسةن ةزووتنةوتكةي ةة غافَلطريةكريَني كة ئةوتي ثيَش

 نةاو  ياخيبةونةكةةي  ةةة  تةلةفؤنييةةوت  ثةيةتندييةكةةي  يَةو ر لةة  خةؤم  ةةحاَلو ةة  من
 هةا،  سةةرةازييةوت  جلو ةة كة جةاد حازم سينطةيونة طةيشتة كة زانو تشيدمر سةرةازطةي

 ضةةند  ئيَمةةوت  مةاَلو  لةة . طةيانةدم  ثةوَ  سةةرةازييةكةي  ياخيبةونة هةواَلو و ئيَمة ماَلو ةؤ
 مةسةةلةكان  كةة  اطةيانةد ر ثيَيان و كؤماري كؤشكو و ةةرطري وتزارتتو ةؤ كرد تةلةفؤنيَكو
 كةة  دتركةةو،  وخسةاريدا ر لةة  ئاشكرا ةة ةيَزاري و تةرِتيو ةةآلم. كؤنرتؤَلةوت ذيَر كةوتةونةتة

 كةة  ئةةكا،  سةةركردايةتو  دتةاةةةكان  ضةةارتمو  كةتيبةةي  خةؤي  عارف عةةدولسةالم زانو
 سةةاري  خةؤي  و كؤمةاري  كؤشكو دتةاةةكانو كةتيبةي ةوليَنراة ناوي تمةزانر ي39 لةدواي
 .تشيدر سةرةازطةي ةةرتو كردووت دتةاةةي دتستةيةك سةركردايةتو و ةةوت دتةاةة يةكةمني

 ةةةؤ هؤكةةارةةون ثرؤسةةةكة ثيَشةةرِتويكردنو و عةةدولسةةةالم هةَلسةةةكةوتو ثيَمةايةةة
 ةةضةاوي  مةسةلةكة ئةوتي ةؤ سةرةازطةكة ةؤ ةرِؤين دتستبةجوَ كة جةاد حازم ثيَداطريو
 و ةةن  ترسةناك  تنطةة ر كةة  ئةةدريَت  سةةرةازي  ةرِيةاري  كاتيَك ةني لةويَ و ةبينني خؤمان
 ثةاريَزتري  و زطاركةةر ر وتكةة  كةة  نةهيََلينةةوت  عةارف  عةةدولسةالم ةؤ دترفة، ةةمة 
 .دترةكةويَت ةةعس حةكمو
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 واةةةو  ةاشةرت . ييةة ن ذيرانةة  ةريوةؤضةةنة  ئةم دتركةو، ةؤمان هةرزوو ةةداخةوت ةةآلم
 .كؤماري كؤشكو ياخةد ةةرطري وتزارتتو لة سةركردايةتو ةارتطاكانو ةرِؤينة
 ةةراي  جةادي حاميد كة ةةوين ئةتةمبيَلةكةي سةاري ةرام شبييب ةةهْا  و خؤي و من
. ةةةو  حيزةييش ليَثرسراوي و ئامسانو هيَزي لة ةةو ئةفسةر كة ئةخةرِي، ليَو جةاد حازم
 ضةةوينة  كةة  كاتيَةك . ةةةو  ثةوَ  ك شينكؤفمان يةك و خؤمان تمانضةكانود تةنها ئيَمة

 عةةدولسةةالم  كةة  دتةاةانةةي  ئةو. ةيين تةواومان سةروةةرييةكو ةوَ تشيدر سةرةازطةي
 شةةرِ . سةةرةازطةكةوت  هاتبةونة كةم ماوتيةكو ةة ئيَمة لة ةةر ئةكردن اةةرايةتور عارف
 ئةةينران مجهةري حةرت  يةكةيةكو ضةند. يَنرائةتةق ضرِي ةة زؤريش تؤثيَكو ةةو، طةرم
لةة   قةومييةةوت  حةةرت   جلةةةةرطو  ةةة  و كؤمةةَليَكيرت  سةرةاز كؤمةَليَك ةةناوياندا كة

 .ةةوةةون يةك تيَكةَلو سةروةةرانة ةوَ زؤر هيَزانة ئةم هةمةو. مجةجةَلدا ةةون
 يَكخسةتين ر ياخةد سةركردايةتييةك هةةةونو ةؤ ةيَت ةةَلطة كة نةةةو نيشانةيةك هيض

. اليةنيَكة ض ةة سةر و كيَية تةنيشتييةوتيةتو لة ئةوتي نةيئةزانو كة  ةطرت ناوتنديو،
 ةةوَ  لةة  ةينيمةان  ئيَمةة  ئةوتي ةةآلم ةةرتآلية، قةومو حةرت  كة ئةمانزانو ثيَشرت ئيَمة

 (0.)سةملاندين ةؤ مةسةلةكةي نةكراودا ضاوترِوان ناماقةَلو سةروةةرتييةكو
 تاقميَةك  قةوميةدا تيَثةةرِ ةةةوين و    حةةرت   و سةةرةاز  لة قةرتةاَلغييةك ةناوة ئيَمة

. ةةةو  قةةومو  حةرت  جلةةةرطو وتك جلةةةرطةكانيان كة اوتستاندر ئةتةمبيَلةكةمانيان
 كةردن  سةرزتنشةتمان  تةنةدي  ةةة  و دانةوَ  هةةويَكااان  ئيَمة  كردين لوَ هةويَيان داواي
 و يَكخسة  ر نيشةانةيةكو  هةيض  كةة  سةرةازي ايةَليوطةيَرِ نةةةونو و هةَلسةكة، لةسةر

 ةةةآلم  قةةومني،  حةرت  الوانو ئةمانة خؤمان خةياَلو ةة. نيية تيَدا سةرةازي سيستمو
 ئةتةمبيلةكةة  لةة  كةردين  لةوَ  داوايةان  و كةران  سةنطمان  ئارِاستةي تفةنطةكانيان كتةثرِ

 ةةةو  لةةةةردا  سةةرةازي  جلو كة جةاد حاميد هةستيارتدا ضركةساتة لةو هةر. داةبةزين
 جلةةة يَةةزير لةةةةةر نةةازام. ةدزيَتةةةوت خةةؤي تةةةانو و ئةتةمبيلةكةةة لةةة ةةةةو داةةةةزي

 كةة  ئةةوتي  لةةةةر  يان سةرةازت، ئةمان وتكة ئةويش كة ةرِوا، يَطةياندار سةرةازييةكةي
 و دترتوت وتزيةري ) ةةوين ةةنرخ نيَضرييَكو كة ةةوةةتوت ضرِ ئيَمة لةسةر خةياَليان هةمةو
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 ثةا   داةبةةزين  كةردين  ثوَ فةرمانيان و دا ئةتةمبيلةكةيان ضةاردتوري ،(ناوخؤ تزيريو
 .ةةو ترساندن ةؤ هةر ةةآلم تةقاند طةللةيةكيان ضةند ئةوتي

 ةةؤ  -ةةهْا  و حازم و من -ةةوين كة  1 كة ثيَش داية ئيَمةيان ةةون كة  1 ئةوان
 مةن  .ئةةكةذريَني  كةة  َلنيةاةةوين د. تشةيد ر سةةرةازطةي  دتروازتي نزيك لة ديةاريَك الي

 نة و تر  ةة نة نةئةكرد، هيض ةة هةستم ضةنكة دترةربِم ةؤ خؤمت هةسيت ناتةام ئيَستا
. هةةا، كؤتةةايو ضةةركةيةكدا ضةةةند لةةة هةةةمةوي مةسةةةلةكة شةةتيَكو تةةر، هةةيض ةةةة

 تةنيا. ةكةين هيضو تر ةة هةست يان ةرتسني نةهيَشتينةوت ةؤ كاتو خؤي غافَلطريييةكة
 سةةرةازتكان  و وتسةتاين  ديةارتكة ووةةرِووير. ئةكةذريَني كة ضةسثا ميَشكماندا لة تئةو
 نةاوي  ةةة  ةةو ئاشةري كةسيَكو كة عةريفيَكةوت لةاليةن ثيَشرت و وتستان ثشتمانةوت لة

 لةةو  هةةمةومان . ثةوَ  سةةر  ةهيَننةة  تفةنطةةكانيان  كراةةةو  ثوَ فةرمانيان ليَلية صةةاح
 لةةو  ئا. ئةدريَت ثوَ تةقةكردنيان فةرمانو كةر، زؤر ماوتيةكو ثا  كة ةةوين ةاوترِتدا

 هةيض  ةةةةوَ  سةرضةلَ  كةسةيَكو  و دلَ لةة  داخ هةمةو شيَةاوتدا سةروةةر و ةوَ كةشةهةوا
 .ةبا، لةناومان ثةلةثيتكةيةك ةة ئةتةانيَت ليَثرسينةوتيةك

 ةةتسة ،  انسةرةازتك ةة كرد فةرمانو كة ةيست ةةرزمان سةرةازيو دتنطيَكو كتةثرِ
 حةةرت   تةةواوي  فةسةيليَكو  ةةة  دراوت ضةةاردتوريان  ةينييةان  و ئاورِياندايةوت ئةوانيش
 و ئةمانناسةو  كةة  دليَمةو  حاميةد  لةة  ةريتيبةةون  كةة  ئةفسةر 0 سةركردايةتو ةة مجهةري

 تفةةن   92 لةة  زيةاتر  جةؤرت  ةةةم  ،(داةةزي كة شؤفيَرتي ئةو)هةةةو  جةاد لةطةَليدا حاميد
 .كرا يانسنط ئارِاستةي
 ئةةوان  كةة  ةةةو  ئةةوت  كردةةةوين  ديليةان  ئةوانةي خراثو ةةخيت و ئيَمة ةاشو ةةخيت لة

 ضةةنكة  ةكةةن  تةقةة  نةاتةانن  سةرةازتكانو و دليَمو كة نةيانئةزانو و ةةون سادت كةسانيَكو
 ئيَمةةيان  ناسةنامةكانو  سةرةازت 1 ئةو هةروتها،. ئةكةذراين ئيَمة  ةكرداية تةقةيان ئةطةر
 مامةَلةةكردن  كةرتستةي ةة نةيانكردين كةضو هةية ةاآلمان ثؤسيت ئةيانزانو و دةةوتوتخةيَن

 ةكةةن  يارمةةتو  داواي ئةرِتخسةاندن  ةةؤ  ةةةاري  و ئةةدان  يارمةتو زؤر ئةمة كة لةطةَلياندا،
 دترتوتي و سةةةرةازطةكة لةةةناو كةةة ةةةن سةةةرةازت هةةةمةو ئةةةو تيَكةةةَلو و هةةةَلبيَن يةةاخةد
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 سةةرةازتوت  ذمارتيةةك  لةاليةةن  طةمارؤدانيان ثيَدتضيَت. ةةوةةونةوت ة وثةرشة سةرةازطةكةدا
 و فرِيَةدا  ضةكةكانيان ةؤية كردةن، غافَلطريي و تيَكداةن لوَ سةري زياترت ئةوان ذمارتي لة كة

 (1. )دتركرد سةرةازتكةي 1 هةر ئيعدامكردنو فةرمانو دليَمو حاميد دتستبةجوَ ةةون، تةسليم
 جيَطرتكةةي  و قةةومو  حةةرت   طشيت سةركردتي وتنداوي مةنزير ةك زانيمان دوايو

 ديةل  و سةةرةازطةكة  طةيشتةونةتة ئيَمة ثيَش ديكة كةسيَكو ضةند و( ئةلصايف نةجا،)
 حةةرت   كة ةةَلطةنةويست شيَةتيةكو ةة ةةوين دَلنيا كاتةدا لةم. طرياون ئيَستا و كراون
 ةةة  ةكا،، جيَبةجوَ سةرةازي دتوتيةكوكر و استةقينةر ئةركيَكو هيض ناتةانيَت قةومو
 خةؤي  و طةرياوت  ديةل  ةةة  خؤي سةركردايةتييةكةي كة  هةمةو ثيَش لة ئةوتي ةةَلطةي
 و قةومو حةرت  لة سةرةاز و دؤست لة دوذمن ناتةانيت كة وتهاوت طيَذاويَكو خستؤتة

 يَةةان ن لةة  هةيةة  زؤر جياوازييةةكو  كةرد  هةستمان. ةكةيتةوت جيا ياخو شؤرِشطيَرِي لة
 تفتةاري ر ةةةراوردكردنو  ةةة  ئةةويش  نيزامةو  غةةيرت  هيَةزي  و نيزامةو  هيَةزي  تفتارير

 زياتر نةكرد هيضيان كة قةومييةدا حةرت  دتيان ئةو لةطةلَ دليَمو حاميد سةرةازتكانو
 .خةسترتكردتوت قةرِتكةيان لةوتي

 تدزيةتتةةو  خةؤي  ئةتةمبيلةكةة  لةة  ئةةوتي  ثةا   كةة  اطةياندينر ثيَو جةاد حاميد
 لةطةةلَ  ةينيةةت  دليَمةو  حاميةد  و زطاركرداةان ر ةؤ طةرِاوت يارمةتيدا دواي ةة ؤيشتةوتر

 دتسةتبةجوَ  تنطةة ر و طرياويةن  ديةل  ةةة  كةة  طيَرِاوتتةةوت  ةؤ ئيَمةي ةاسو و سريةيةكدا
 شةةيَنةكة  ثشةكنيين  ثا  هاتةوت فةسيلةيةكدا لةطةلَ خيَرايو ةة زؤر ئةويش ةكةذريَني،

 و ةا . ناجيَطريةةو زطاركرداانر ضركةساتو هةتا سةرةازطةكة ؤخوةارود. كردين زطارير
 دَلنياييةةوت  ةةة  نةيئةةتةانو  كةة   و ةةةو  طةرميةدا  لة شةرِتكة و ةةوةةون تيَكةلَ خراث
. كيَةتيةة  ةةدتسةت  دؤخةكةة  كؤنرتؤَلو نةيئةزانو كة  و ةكاتةوت جيا دوذمن لة دؤست

 ةةَلكة نيية، لةطةَلدا ئةفسةريَكيان هيض نداياخيبةوتكا ناو لة كة زانو ئةوتمشان هةروتها
 مةةةسةتيانة  يةكةمدا ثلةي لة و حيزةن ويمةدتن ئةندامو و ثلةدار و سةرةاز هةمةويان
 ئةو ثاريَزتري سريةي ةةآلم ئةفسةرتكان، زطاركردنور ةؤ داطريةكةن (يةك) ذمارت زيندانو
 ( 9) .كرد ضاوترِوانكراويان ةةرهةَلستييةكو زيندانة
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 و سةةريع  حةسةةن  نةاوي  ةةة  ثلةداريَكة ياخيبةونةكة سةركردتي كة زانيمان وتهاهةر
 حكةمةةة، هيَزتكةةانو ةةيانيةةدا ي1 كاتةةذميَر دتوروةةةةري لةةة و هةةةَلبيَت تةانيةيةةةتو

 و وردوخاشةةكردن سةةةرطةرمو ئيَسةةتا و ةةةدتن ئاةَلةقةةة تةانيةيانةةة ياخيبةونةكةةة 
 .دتستطريكران ياخيبةان زورةةي و هاتةدي ئةوت . خامؤشكردنني

 ةةةيانو  ي9 كاتةذميَر  دتوروةةةري  لةة  ئيَمة خاياند، كاتذميَريَكو ضةند ياخيبةونةكة
 هةةمان  ي 1 كاتةذميَر  دتوروةةةري  لةة  شةةرِتكة  طريايةن،  ديل ةة و سةرةازطةكة ضةوينة
 شةةانديَكو لةطةةةلَ هةةةةةو ديةةداريَكم وادتي ؤذتر ئةةةو مةةن ةريمةةة تةةةواوةةو، ةةيانيةةدا
 ئةةو  ةةةيانو  ي 1 كاتةذميَر  ديدارتكة. كردةةو عيَراقيان سةردانو كة ةريتانو ثةرلةمانو

 كؤةةونةوتكةة  و وتزارت، طةيانةدت  خةؤم  ثةلةة  ةة. دترتوت وتزارتتو ةارتطاي لة ةةو ؤذتر
 شةتيَكيان  هةيض  ئايةا  ثرسةو  ميةانةةكام  لةة  كؤةةونةوتكةةدا  كاتو لة هةر و ئةجنامدرا
 وتآلميةان  ةةةوت   تةقةيةةك  هةيض  لة يَيانطة و وآل، ئاسايشو دؤخو دترةارتي ةيستةوت
 ثةا   ثيَمرِاطةيانةدن  ةاشةة  لةةاليان  دؤخةكةة  و نةةةوت شتيَك هيض لة طةيَيان كة دايةوت

 لةة  يةةكيَك  لةة  سةادت  يةاخيبةونيَكو  كةة  ئةةةيَت  لوَ طةيَيان اديؤوتر لة ديكة كةميَكو
 .كؤنرتؤَلكراوت خيَرايو ةة و ئاسانو ةة و وويداوتر سةرةازطةكاندا

*     *     * 
 3513 ساَلو( قةومو حةرت  طشتيو سةركردايةتيو ئةندامو) عةزاوي ئةمحةد (3)
 دتسةتكةو،  زانيةاري  قةةومو  حةةرت   سةةركردايةتيو  كة كاتيَك طةتني ثيَو د ةشق لة

 شةاردا  هةنةديَك  و ةةغدا لة شيةعو حيزةو ي(تازتكة ريَكخراوت) شانةي هةنديَك لةسةر
 و دؤزينةةوت  ةةؤ  خسةتةكار  خةؤي  تةاناكةانو  هةةمةو  و كةةوَلو  كةوتةة  كيَض ئةَليَن وتك

 طريوطرفت ةةو ةةو ثةيةتست كة كرد ةا  ةاةةتةدا لةو ئةمةي عةزاوي .دتستطريكردنيان
 نهيَنييةةكانو  ضةاالكيية  ئاكةامو  لةة  ةةوةةون ةةغداد ذيَمور تةوشو كة خةوزرِانةي ئةو و

 .عيَراق ئؤثؤزسيؤنةكانو هيَزت
 عةةري   ةةةو،  تاريةك  دنيةا  هيَشةتا  كةة  3591 تةمةزي ي1 يؤذر ةةرتةةيانو (0)

 هةنةديَك  و سةةرةازي  ثيشةةيو  قةتاخبانةي ثلةداري و سةرةاز كؤمةَليَك و سةريع حةسةن
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 سةةرةازييةكانو  يةكةة  سةةرةازي  ذمارتيةةك  لةطةلَ سةرةازييةوت جلو ةة مةدتنو كةسو
 هةنةديَكيان . دا تشةيد ر سةةرةازطةي  لةةناو  كةوتن ةةرِيَ هةندتسة كةتيبةي ةةرتو ديكة

 لةة  طةجنةاو  ئةندازتيةةكو  ةةة  كةة  ئةةوتي  ثةا  . ثؤشيبةو سةرةازييان ثلةي و جلةةةرط
 زيرتكانةةةة و خيَةةةرا جةَلةيةةةةكو ةةةةة نزيكبةةةةوتوت، كةتيبةكةةةة دتروازتي ثاسةةةةوانو

 كردن لوَ داواي زوآللَ دتنطيَكو ةة و متمانةوت ةة زؤر و ةةرزكردتوت ك وتسةرةازييةكةي
 خةَلكانةة  ئةةو  شكؤي و سام و شةو تاريكو لة سةودي لةمةشدا ةدتن، فرِيَ ضةكةكانيان
 هةمةويان هاورِيَكانيشو و ئةويش وايانزانو ثاسةوانةكان كة ةةون، لةطةَليدا كة وترطر،
 كةة  ئةةوتي  و ئةكةةن  جيَبةةجوَ  وتخةت  ثةيَش  ئامادتكراوي نةخشةيةكو و ثيَية ضةكيان
 سةاويلكةكان  ثاسةوانة ةؤية فراوان ضاالكييةكو لة ةةشيَكة و طرنطة زؤر ئةدتن ئةجنامو

 .فرِيَدا ضةكةكانيان
 كةتيبةةي  تةةانو  ةةو كة سةريع حةسةن ةزووتنةوتكةي دتستثيَكردنو سةرتتاي ئةمة
 هيَةزي  طةةورتترين  كةة  ةكةا،  داطةري  سةةرةازطةكة  زؤري ةةشيَكو ئةو ثا  و هةندتسة
ثيةادتوت   ضةةكو  و ئةنةدازياري  ةةشةو  و زريَثةؤ   و تانةك  و فرِؤكة ةةو ةة تيَدا ةةغداي

 و ةكةةن  دتسةتطري  حكةمةة،  اليةةنطري  ئةفسةةري  ذمارتيةك تةانييان هةروتها. تاد..
 لةة  دتركردنيةان  ثةا   دتطةةن  فرِؤكةوانةةكان  ئةفسةةرت  تا ةكةن ئامادت فرِؤكةيةك ضةند

 شيةعو ئةفسةري 922 نزيكةي و ةةون سةرةازطةدا هةمان لة كة (يةك) ذمارت زيندانو
 و سةرةازطةيةدا ئةو يةكةكانو ةةسةر داةةشبكريَن ئةوتي ةؤ ةةو، تيَدا قامسو اليةنطري و

 جطةة  ةةغدا، لة سةرةةخؤ يةكةي هةنديَك و حماويل و غريَب ئةةة و تاجو سةرةازطةكانو
 ةةةرِيَةتةردنو  و سةةركردايةتيكردن  لةة  ةةشةداريكردن  ةةؤ  ذمارتيةةكيان  ةةانطكردنو  لة

 يةكةكانةدا  هةةمةو  ةةسةةر  سةةرةازي  كؤمةَليَك ةزووتنةوتكة يداراست لة. ةزووتنةوتكةدا
 ئةةو  ةزووتنةوتكةة  دتسةتثيَكردنو  سةفري  كاتةذميَري  اطةيةندرار ثيَيان كة داةةشكردةةو

 هةةروتها  ةزووتنةوتكةة . يةكةيةة  ئةةو  ئةطاتةة  ئازادكراوتكةةيان  ئةفةسةةرت  كةة  كاتةية
 يَكخةراوي ر ةةة  هةةروتها  ريَزطا وثا هةنديَك و ةةغدا شيةعييةكانو ةة كردةةو ثةيةتندي
 ةةةة يَكخةةراوتر ئةةةو ضةةةنكة ثيَنةطةيشةةتبةو زيةةانو زؤر كةةة ناوترِاستيشةةةوت فةةةراتو
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ريعحةسةن سة  

 يارمةةتو  ةةة  و مةسةةوي  ئيةرباهيم  ةةاقر  سياسةو،  مةكتةةةو  ئةندامو سةركردايةتيو
 ناوضةةية  ئةةو  طةنةدتكانو  ضةةوةةونة  ئةةلرازقو  ساَلح ناوتندي ليذنةي يةدتكو ئةندامو
 كردةةةو  ثةيةتنةدي  ةزووتنةوتكة هةروتها. ديكةدا ثيَشكةوتةوي كادري مارتيةكذ لةطةلَ
 ميللييةةكانو  طةرِتكةة  دانيشةتةوي  كة زؤرتوت اليةنطري كؤمةَليَك ةة و ناصرية ةةشاري
 دتسةةتثيَكو لةطةةةلَ ئةةةوتي ةةةؤ كردةةةةون لةطةَلةةدا هاوئاهةةةنطيو و ةةةةون ةةغةةداد

 ثةيةتنديية ئةم ئاماجنو. خؤياندا ةرةازطةكانوس لة جةَلة ةكةونة ئةوانيش ةزووتنةوتكةدا
 جؤراوجةؤري  كةاري  يَطةةي ر لةة  ةةدتستبهيَنيَت سةركةوتن ةزووتنةوتكة ةةو ئةوت فراوانة
 ةةةةةةرفراوانبةونو نيشةةةةانةي كةةةةة زؤرتوت

 كاردانةةوتكانو  ئةوتي ةؤ و ةةون ةزووتنةوتكة
 ورتي و ةكاتةةةةوت ثةرشةةةةة و حكةمةةةة،
 ةا  ماوتيةكو مةئة ةكا،، الواز دوودَلةكان

 خةةَلكيَكو  كة ئةكا، داةني شؤرِشطيَرِتكان ةؤ
 هةةروتها  ةكةن، ثيَةت ثةيةتندي اليةنطر زؤري

 قامسييةة  و شةيةعى  ئةفسةةرت  ةةؤ  دترفةتيش
 (يةةةةك) ذمةةةارت زينةةةدانو ئازادكراوتكةةةانو
 ةةةة و ةطةةرن خؤيةةان شةةةيَين ئةرِتخسةةيَنيَت

 يةكةةكانيان  كةؤنرتؤَلو  سةرةازتكان هاوكاريو
 هيةةاي  هاورِيَكةانو  و سةةريع  حةسةن. ةكةن

 ةةةة سةةةثا سةةةرةازتكانو كةةة هةةةةةو زؤريةةان
 ناوتنةدت  لةة  زورةةيان ضةنكة ةضن دتنطيانةوت

 ثةرِؤذتي  ضةةندين  كة قامسدا لةطةلَ ةةون هاوسؤز و هاتةون ضةوساوتكانةوت كؤمةآليةتيية
 كة دترئةةرِي انثةشيمانيي ئاشكرا ةة زورةةيان ئةمانة. دروستكرد ئةواندا ةةرذتوتندي لة
 تازتيةةدا  هةوَلة لةم ئيَستا وا ةكةن، قاسم لة ةةرطري نةيانتةانيةت شةةاتدا ي 1ؤذي ر لة

 و ليَرت دزتكردووتكان و زانياريية ليَكؤَلينةوتكان. تخساوتر ةؤ تؤَلةسةندنةوتيان دترفةتو
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 تكةاري ورد هةسةتيارترين  لةة  ةرييةان  هاورِيَكةانو  و سةريع حةسةن كة دتريدتخةن لةويَ
 سةادت  ووداويَكةو ر ضةند ئةطةر كة كردةةو ئامادت ئازايانةيان نةخشةيةكو و كردووتتةوت
 كة تانكةي تاقة ئةو سةركردتي ترسنؤكيو لةوانة ةةدتستئةهيَنا، سةركةوتنيان نةةةوناية
 هةةروتها  ئةفسةةرتكان،  زينةدانيكردنو  شةةيَين  سةر ةؤ هيَرشةكةدا لة كردةةو ةةشداري

 ةةدتسةتةوت  ةاشةو  كةاتيَكو  حكةمة، كرد واي زيندانةكة طرتين ثرؤسةي دريَذتكيَشانو
 ةزووتنةوتكةيان. لةكيسضةو دتستثيَشخةرييان و غافَلطريي شؤرِشطيَرِتكان ةةمة . ةيَت
 شةةرِتكةي  كردنةةوتي  يةةكييو  ضةاوترِوانكردنو  ةةةهؤي  ئاةَلةقةدرا سةرةازطةكةدا لةناو
 و تانكةةكان  ةةةكارهيَنانو  و ةؤردومانكةةرتكان  فرِؤكةة  هةَلةدانو  ضةاوترِوانيو  و زيندان

 ةزووتنةوتيةة  ئةةو  دترةةارتي  زؤر وردتكةاري  و زانيةاري  ديةارت . ضةك ديكةي جؤرتكانو
 و طرنطةةكانو  كةسةايةتيية  لةسةيَدارتدانو  لةوانةة  هؤكةارتوت  كؤمةَليَك ةةهؤي فةوتاون

 ئاسةيت  نازانني ةوردية ةؤية دواتردا ساآلنو لة هاوكارتكانو ةيَسةروشةيَنكردنو و اونانر
 طرياوتكةانو  ئةفسةةرت  و ةزووتنةوتيةة  ئةو سةرةازتكانو نيَةان لة ةةوت ضؤن هاوئاهةنطو

 .ةكةن ةزووتنةوتكة هاوكاري ازيبةونر ئةفسةرتكان ئايا و (يةك) ذمارت زيندانو
 دتسةيت ثيَكةرد   كةسيانةوت تاكة هةوَلة لةو سةريع حةسةن ةزووتنةوتكةي سةرتتاي (1)
 ي1 لةة  ئةةوتي  ثةا   دا ئةةجناميان  شةيةعييةكان  كةة  يَكخستنةكانر كردنةوتيدروست ةؤ

 شانة ةةآلم. ثضراند يَكخستنةكانور رايةَلو كة ةةركةو، وتهايان طةرضكربِي زتةري شةةاتدا
 سةرةازييةكان، و كؤمةآليةتو كةرتة هةمةو لة حيزب خةارتوتي حيزةييةكانو يَكخستنةر و

ثةوَ   دتسةةآلتيان  دتزطاكةانو  و دتسةةآل،  دتسةيت  هيَشةتا  و ةةرنةكةةوتبةو  وايةان  زتةري
 ةةة  ةكةن ثةيةتندي نةيانئةتةانو و ةةوةةون سرِ كارتكانيان هةمانكاتيشدا لة. نةطةيشتبةو
 و زينةدانيكردن  و كةةذران  و ةةارودؤخ  سةةختيو  سةركردايةتييةكانيانةوت ةةةهؤي  ناوتندتي
 تةا  تاكةكةسةو  كةاري  و سةةروةةري  ةةآ  ةؤية. حيزب راستةوخؤكانو ليَثرسراوت هةَلهاتين

 ةةةة ةةياننامةيةةةكو شةيةعييةكان  لةةة يةةةكيَك تةنانةة،  كةةة سةةةريهةَلدا وا ئةندازتيةةكو 
 لةةناو  شةيةعو  حيزةةو ) نةاوي  ةةة  كةردتوت  ةة وي  نهةيَين  ةة و سوونة خؤي دتستةخةتو
 ةريَكخراوان لةو ةةوةيَت يةكيَك سةريعيش حةسةن كؤمةَلةكةي ئةضيَت ثآ - (دوورييةكاندا
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 و كةةذراوان  لةةناو  حيةزب  سةرةازييةكانو يَكخراوتر زورةةي ليَثرسراوانو ئةوتي حةكمو ةة
. ةةةون  زينداندا لة وت3591 تمةزانور ي39 ثيَش لة هةنديَكيشيان و ةةون زيندانيكراواندا

 لةطةةلَ  سةةريع  حةسةةن  يَكخراوتكةةي ر كةة  دروسةتبةو  كاتةة  ئةةو  ةزووتنةوتكةة  ةريؤكةي
 و ئةةكرد  سةرثةرشةيت  عةةلو  حمةمةد ئيرباهيم كة طةورتتر لةخؤي اريكريَك يَكخراويَكور

 و طرنطةة  ليذنةيةكو كة ةةغداد لة ةةو كريَكاري ليذنةي ئةندامو و هةةةو ةةرزي ورتيةكو
 ئةةم  كةة  ناسةراوت  ةةوت و شيةعييةوت حيزةو ناوتندي ليذنةي ةة هةةةو ثةيةتندي استةوخؤر

 1 لةة  ليذنةيةة  ئةةم . حيةزب  سياسةةتةكانو  لة وهةةة تخنةير شةةاتيش ي1 ثيَش ليذنةية
 خةؤ  لةة  كريَكارانةة  ئةو و كريَكاري طةورتي ليذنةي لة ةريتني كة ثيَكهاتبةو ليذنةى ةضةوك

 مامناوتنةديش  ليذنةةي  ئةكةن، كار كارتةادا و نةو، وتكة طةورتكانو ةةارت لة كة ئةطريَت
 طازييةةكان،  خةاردنةةوت  و ضنني و س ر وتك ئةطريَت خؤ لة ناوتندييةكان كارطة كريَكارانو
 ةضةةوكةكان  دامةةزراوت  و و نانةواخانة ضاثخانة كريَكارتكانو ةضةوكيش كريَكاريو ليذنةي

 ليذنانةة  ئةم ةاآلي سةركردايةتيو ئةندامو ةةو كةرد كة عةلو حمةمةد ئيرباهيم. ئةطريَتةوت
 ئةةم  ثضةرِا،  يةتنةدييان ثة كة كاتيَك. ةةو ةضةوكةكة ليذنة سةرؤكو كاتيشدا لةهةمان ةةو،

 ةةردتوام ةن كرد ثيَشنياري و هاتةوت حيزةدا ةةسةر لةوتي ئاطاداركردتوت دتستةي ئةندامانو
. ئةكريَتةوت دتروويةك كاتةي ئةو تا حيزب لة ةريتيية ليذنةكةيان داةنيَن و واي كردن كار لة
 ئةوانةي و خؤي كةيليذنة ئاطاداركردنةوتي كةوتة ةةو ضستءضاالك زؤر كة ئةوتي لةةةر جا

 و كؤمةآليةتو سةرضاوت و اديؤكانر لة كة زانيارييانةي ةةو هةية ليذنةكةوت ةة ثةيةتندييان
 ةةةجؤريَك  وريادا و نهيَين كةشةهةوايةكو لة هةمةوشو ئةيبيس  جياوازتكانةوت سياسيية

 طةورت وياالكض كةوتة خةتة ئةم جؤرت ةةم. ةهيََليَتةوت ثتةوي ةة حيزةو نهيَنيو ضاالكيو كة
 زؤرتوت وريةايو  ةة ةةآلم داةرِاوان لة ذمارتيةك و سةرةازان و خةيَندكاران ةة كرد ثةيةتندي و

 ئاكامو لة ثاشان. ئةكةوتةوت لوَ خراثو ئةجنامو ةبةاية ئاشكرا نهيَنيةكةيان ئةطةر ضةنكة
 ةداضةارضةةيَةتي لةةةو ةكةةةن، داةةةة  كارتكةةان ةرِياريانةةدا يَكخسةةتنةكةدار طةةةورتةةونو
 اسةثيَردرا ر( حةةيب حمةمةد) سةالم ئةةة كة سةرةةخؤوت يَكخراويَكور خستة سةرةازتكانيان
 سةةرترِاي . ناسو سةريعو حةسةن تازتكةيةوت ئةركة هؤي ةة ئةميش و ةكا، سةرثةرشيت
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 ئةطةةرِا  هةر سةركردايةتييةكةي ةةآلم كرد ةامسان ليذنةيةي ئةو ئيشةكاري سةقامطريةةونو
 و (حةيةدتري  جةةمال ) حيزةةةوت  ناوتنةدي  ليذنةةي  ةة ثةيةتنديكردن ةؤ يةكدايَطار ةةشةيَن

 خسةتبيَتة  عةةلو  حمةمةةد  ئيةرباهيم  ناوتنةددا  ةةدواي طةرِانةيان ئةم ثيَدتضيَت(. عةةةلو)
 ةيطةيةنيَتةة  ئةةتةانيَت  كةة  ئةةوتي  ةيانةوي ةة ذيَمر هاوكاري شيةعييةكو ضةنكة داوتوت،

 ئاكةامو  لةة  و درا ئةشةكةجنة  كة( قةسرولنيهاية) رديانةة و ةةطرتيدا حيزب سةركردايةتو
 كاتةةدا  لةةو  ةاسةة  شةياوي . ةَليَةت  وشةة  يةةك  ئةوتي ةوَ لةدتستدا طيانو ئةشكةجنةداندا

 ةةةو ةةونةة   كةرد  ذيَميةان ر هاوكةاريو  ثيَشةرتيش  كة ئةوانةي ياخةد ووخاوتكانر شيةعيية
 ةةطرتةدانو  و دؤزينةةوت  ةةؤ  انئةطةرِ ةةغدادا هةمةو ةة ضةنكة طةورت هةرِتشةيةكو مايةي
 حمةمةد ئيرباهيم طرتين دواي. شاردةةوتوت خؤيان و نةطرياةةون هيَشتا كة شيةعييانةي ئةو

 لةةوت  ةةريي  دتسةتبةجوَ  و ئةةةرا  ةةةرِيَةت  حةةيبةةوت  حمةمةد لةاليةن يَكخستنةكةر عةلو،
 خةةريكو  هةةر  ياتةةن  نةك ةدا،، ئةجنام كاريطةرتر و طةورتتر ةزووتنةوتيةكو كة ئةكردتوت
 هةانو  حيزب سةرةازييةكانو ئةندامة لةمةشدا. ةيَت ئةندامةكان يَكخستينر و كؤكردنةوت
 كةوتةةة دا سةةةريع حةسةةةن لةطةةةلَ و كةةرد ئامةةادت ثيَةيسةةتييةكانو ةؤيةةة دا، زؤريةةان

 قايةل  ةةرامبةرتكةةي  و ئةةيتةانو   ةةو ثتةو و ةةهيَز كةسايةتييةكو كة هاوئاهةنطيكردن
 و ةزووتنةوتكةةةي نةخشةةةي ئةةةوتةةو. ئةيةةةويَت كةةة شةةتةي ةوئةة لةسةةةر ةكةةا،

 ئةندامةةة(. شؤرِشةةطيَرِ ئةجنةمةةةنو) ناونيشةةانو لةةةذيَر ئامةةادتكرا سةةةركردايةتييةكةي
 سةازدانو  و كةشةةهةوا  تخسةاندنو ر و ثةيةتنةديكردن  ةةؤ  ضاالكو كةوتنة مةدتنييةكانيش

 يارمةةتو  ةةة  تشيدتوتر ةازطةيسةر ناو ضةونة ةؤ هةية ضةكهةَلطرتنيان تةاناي كة ئةوانةي
 .نةخشةكةدا جيَبةجيَكردنو لة ئةكرد ةةشدارييان كة ديكة سةرةازانةي ئةو
 ئةةدا،  خةؤي  ئاسةانو  ةة زيندانةكة كة ةةو ةاوترِتدا لةو ةزووتنةوتكة سةركردايةتيو (9)
 كؤمةاري  كؤشةكو  تانكةةكانو  ةةؤ  زؤري كاتيَكو ثرؤسةية ئةو دواكةوتين ةةآلم دتستةوت، ةة
ئةازاد   زوو زيندانةكة ئةطةر ةَلينَي دَلنياييةوت ةة ناتةانني و سةرةازطةية ئةو ةطةنة كة خساندتر

 ةزووتنةوتكةة  ئةجنامةدترانو  ضةةنكة  نةا  يان ئةةةو ديكةي سيَكووضارتنة ةزووتنةوتكة ةكراية
 ثسةثؤرِي  ئةفسةةري  سةةدان  زيندانةكةة   و هةَلبةذارد  يانيةيَطةر ئةو خؤيان ةةون كةسانيَك
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 و ةزووتنةوتكةة  شكستهيَنانو. ةةو ناياب دترفةتيَكو ئةوت كة ةةو تيَدا ىجؤراوجؤرتكان ضةكة
 نةاو  نةيةنةة  ديكة سةرةازييةكانو يةكة و سةرةازطةكة كة كرد واي ئةفسةرتكان كردنونةئازاد

 هةيض  و نةةكردةةو  ووداوتير ئةةو  ثيَشةبيين  شةيَةتيةك  هةيض  ةةة  دتسةةآلتيش . مةسةلةكةوت
 لةوتدايةة  سةرجنرِاكيَشةةكة  خاَلةة . ووةةرِووةةونةوتر ةؤ نةكردةةو ئامادت ونائاساي نةخشةيةكو

 لة هيَشتا و نةئةكرد تيَثةرِي سالَ 09 لة تةمةنيان تيَكرِاي كة طةجنانةي سةرةازت ئةو ضؤن كة
 ئاسةيت  نةطةيشتبةونة هيضيان حيزةيشدا لة وترنةطرتبةو تةواويان ئةزمةنو ذياندا قةتاخبانةي
 ئةمةة   سياسةو  دتسةةآلتو  طرتين ةؤ كرد ةةشدارييان نةخشةيةكدا لة كةضو حمةلو ليذنةي

 ئينجةا  و ةطةرن  كار لة مان كريَكاران واية نةريت ضةنكة ترسناكة، و ئاَلؤز زؤر مةسةلةيةكو
 ئةةو  تنطدانةةوتي ر ووداوتكةر ئةوت لةةةر. هةَلبيَن خؤيان سةرةازييةكانو يةكة لة سةرةازتكان

 كةة  طةيشتبةو ثيَو شيةعو حيزةو حيزةييةكةي قةتاخبانة كة تةوتيةثيَشكةو سياسيية ئاستة
 ئةةم  نةةطؤرِتوت  هةستيَكو و هةَلةيَست وانطةير لة طةجنانة ئةم. ةةو اةنةكةي سةريع حةسةن
 ئامةاجنو  و ئةاوا،  دوذمةين  و ناحةز عيَراق يةكةكانو لةدواي يةك دتسةآلتة كة كرد كارتيان
 لةةة. كةةردووت دتوَلةةةتيان سةةةيري دوذمةةن وتك ةؤيةةة نكةسةةةكارتكانيان و سةةةرةازانة ئةةةم

 ئةجنامةدانو  لةة  شةةةا،  ي 1 سةةرةازييةكانو  كةادرت  كةة  ئةةينني ثيَضةوانةكةي ةةرامبةريشدا
 ضةةنكة  كةدتتاكةياندا لة نةكرد ةةشدار سةرةازيَكيان هيض ئةفسةر ةةون هةمةويان كارتكانياندا
 طةةورت  ةؤشةاييةكةي  كةة  دتريئةةخا،  ةمةة  ئ ةن كةدتتاية ئةو دذي سةرةازتكان كة ئةترسان
 سةةرجنة  مايةةي  كة ديكة مةسةلةيةكو. ئةفسةراندا طةورتي ةةشيَكو و سةرةاز نيَةان لة هةية
 اسةتةقينةي ر ئةامرازي  وتك سةةثا  ةةةكارهيَنانو  ةةؤ  كيَشةاوت  نةخشةةيان  سةةرةازتكان  ئةوتية

 وآل، ةةةرِيَةتةردنو  ييَتضةؤن  ةة سةةارت، ثيَشكةوتةوت هةستيَكو نيشانةي ئةمة  و دتسةآل،
 ئةةمان  كةارتي  ئةم كة دترياخنست ليَكؤَلينةوتكان. نةةةو ئارادا لة استةقينةر ثةرلةمانيَكو كة

 لةة  ةؤيةة  نةةةةوت  تيَةدا  دترتكو يارمةتييةكو و دتستةتردان هيض و ةةوت خؤيان كاري% 322
 لةةةرئةةةوت .نهةةةةةو مةسةةي و و مةسةةَلمان و ئاشةةةري و عةةةرتب و كةةةرد ةزووتنةوتكةيانةةدا

 ةةةةَلكة نةةةةةو، دتسةةةآل، ئاطاداركردنةةةوتي هةةةر تةةةنيا 3591 تةةةمةزي ي1 ووداوتكةةةير
 .نةكةونةوت  دوور ليَو و طةل ةؤ ةطةرِيَنةوت هةمةوان ثيَةيستة كة ةةو طشيت هؤشدارييةكو
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 شةهيد خاليد ئةمحةد زتكى 

 (هاورِآ زافر)
 

ئةةةةيكيت كةةة وةةةكيَك لةةة  .. ئيكجةةا خةوَكةةةىن خى ةوو ةة  ئةةةب ةري و ىوياةةةة 
حيزةي ةةى  ثةاو ىووخةاةي حةة ةتةكةةوا ، ضةى  ةاوةي      وةىكدد  ِةوى كاةي 

ئةةةو تةةدو و لةةةىؤ ن وةةةىكدد كاةي ئةةةو كةد تاوةةة ئةةةكات و ةةىا بةةةى ئةةةو و   
ئاؤاوةتي و قاى  ةاةَي  ئةةو ىؤلةةة ةةةةؤاةةةن ثةاو ئةةو  ةة ةو كة ة  و ةدةوكةةن          

 ةةات ضةةةةا   اةةوةةةى حيةةز  و ِةلةكةواةةةا  
ةةةةاو ىةن ثتةةةةووا  ةةةةة حيزةةةةي خىوةةةا  و   

ليَةىلةيكةو ن ئةب لة    . ةوا   ةةةو ِةلةك
 ةة، ضةةةةةىاثةىةوكةةةة  ةؤةةةةةدا ةةةةيم، ئيَ ةةةتا 

ثيَةو ةةة  ةةةةةو   ةوةةةة ضةةةةةا كةوةةةيَك     
 ةلة ةةطاةاةيَةي وةكطدتةون  ةى ةةةة  و ت  
ىاثةةىةوكيَةي  يَةووووي ثيَيةةة  لةة  يَةةووون     
وةىةةىؤوي حيزةي  يةىيي ىيَةدا ، ضةةةةة   

جيةاو   و  ةىضةةا  لة ؤؤى  ةةوَ  و ين جيا 
ئةو  ةولةة دىاو  ةةآلب و ت ليَةىلةيكةو وةكي 
. داىةوَةةوىاون ةةةداوا   ةةةقي خةةىن ةةةةدىاو تيَ

ئةةةو يثةةةىة  ؤوَدةوكاةةةةن ئةةةو قاى  اةاةةةة ةةةة  
خةوَين ِة يا  تى اىوا  كدد، ةة يَة  لةةو  

ةة ةا لةوةةى   .  يَووو ن ةة ا و ؤ كي ةةويم و ح يَ   بي  ى ةطيةا  ةةى ى ة    
 يةىيَ  ةةىؤتد  لة كىلةةكةكاةي لة ويَااى دا  و ةةة يَزتد  لةة   ": قةةاى كة ِةتي

 ةىو  ا  اوىةوَةاةي ةة  ة ا  جىىن ةةةةؤن ةةى و ىوون لة ويَااى داةيا  ."  دد 
ةةة   8663ن تةة ةؤن  3ىاثةىةوكةكةةن  . خىىةاِداةة ِياةيةا  ةةة ِةلةكةةوا  ةةخيةي    

ةى و ضةةداوةت ةةةةو ةةةى  وةةةىكدداوةتيي حةوةةة  وةةةىوس و  اوىةوَةةةاةي ىوَطاخى ةةة  
. ىاثةىةوين ؤؤةطاو كةاةي خةةاىوون ىَيةدا  ةةة وةةىكدد وي خاليةا ئةمحةةد ؤ كةي        

ةةةى  اةي حيةز  ثىليَةك لةةة  ىىة ةطيَدة   ئةةو وا  ةةة وةكةةب  ةولةةةااةي  ىىة ةطيَدةاةةن    



 بةرطى يةكةم  - بيرةوةرييةكانم  ..........................................................................   816
   

ئةةةي يَددىوَت، ىاثةةةىةوين دوو  ةةيش ةةةة جةةىىوَةي دوةةةة ةةةة     د وةةةآلت و ىِةةدت  
 ةةة يا ئيةةها يم ) ةة  كةةة  ةةةى يف  اوىوَيةةةتي  . ت ةولةةةااةي دوو ةةةب ئةةةي يَددىوَ

ةةةو ةةى ىاثةةىةوين     ك ضيك  كدوَةةاى ب  ةةةو كة ىاةةىوَةي ىاوتةقيكة(حمة ةد ىةلي
 ةى يف  اوىوَيةتيي وةت ليوةةة و وةةت ئةجنةو ةةييةم  ةةةةو لةِةةلَ       -ن تة ةؤ 3

ىةوكةكةةن  ةةوب لة خىئا اد كددةاا ةةى ىاثة  ة يا خاليا ئةمحةد ؤ كي دا و ةة ااى 
ئةِةى يداةي وةىكدداوةتيي حيز  ةةةةواوةة لةة دوان  يَفةةي ئةاةي دوي ة  ةةة       . 8661

 - 8665ىوَباؤن  ىىة طيَدوي حيز  و ىوَطدتكيا  لة  ةولةي ئةو ىاثةىةوكةن لة واآلةي 
دوةةاىب ئةةةةةو لةةة جيَبةجيَةددةيةةاا ةةةة   كةةة ىوو ةةةةدات،  كةةيش وةةةىةةىؤوي   8666

و  لةةة ىوَطةةان ةةةريو ةةةاو ىةن  ةىداةةةةن دوي ةة  ةةةة    ؤوكةةاووَ  وةةا  ةةةة  ةةة ياةة  
 .ةةى اةدة واوي دوةتاتىىوي داثفةىويَكةىن ِةل

 ةةاوَك لة ئاكا ةةكاةي ئةةو  ةةثىلي تةةىة وي و ىؤحةي تىلةةوةةةاةةو وةن كةة        
ن  ةةات  اتكة ئاىاو ، ثاو ةزووتكةو كةن حةوة  وةىوس، 1لةدوان كةد تاكةن 

و ةزووتكةةةو ن ( الثوريىىةاللجنىىة  - ىىة ةةطيَدة ليوةةةةن )دىووةةتبةوةي ةزووتكةةةو ن 
 .بةو دىووتلة  ىىة كاةي ىيَدا  ( املسلح الععيباللفاح  -خةةاتي ضةكااىوي  يففيي )

ؤوىةةن يوةةطدا  و  ةلة ةةىةاواةي ئةةب ةزووتكةواةةة ةةدو  ةةةو  لةةو كادوداةةةن        
بةوةةة   ات 8663ن تيةدوين دوو  ةي وةالةي    81حيز  كة لةة ِدتةوخاةةةكاةي ثةاو    

د ىنَ و  ةىو  ا ئةواةةو كة ىؤِاىوا  ةةوةةو ثاو ئةو ن ةةضاون خىوا   ددةيا  
ئة ةةة  ةةةثىليَةي ةةةاىة ؤاوي تةةةىة ن . ةةةيين و  ةةا يان كةةةيىاةي  اوىةوَةاةيةةا  ةةةةو 

 .دىووت كدد ديك وةىكدداوةتيي حيز  كة ؤوىةةن ئةةاا ةكاةي لة د ى و ن وآلت ةةو 
ةدو  ةةو  لة كى ةلةيَك ئةة ةةى و ثفةةداى و   (  طيَدةليوةةن  ىىة)دا ةؤىوَكةىاةي 

ي اى وةكي ؤؤىن خةلةةي  ةد ةي، لةةاوواةاا  ةيؤ ي وةكةب ةدةؤكةوا  ىةةاولكةةةي  
جة ي  و  ةيؤ ي ةدةؤكةوا  وةآلح ىةؤاون و  ةيؤب  اكري ىةؤاون و  ةيؤب جةةاد  

ثدوةةداون ليَ)قدتةةاو و ةاوةة  ؤاةةةت كةةةىوم ىةةةؤوز و ىةةةىوف  ةتعيةة  خةةة ي       
 .و ضةةا كةويَةي دوةة( وةىةاؤوي ةاوضةن دوالة
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ية و دوان ئةو ن ي اى وةكي ؤؤى خةةلةةي  يثاو ثيَطةويتين ئةب ىوَةخداو  ة يَك
 ةد ةي و وةىةاؤن ثةوة ةاويا  ثيَة  كةدد، وةةىكدداوةتييةكةن  ةةوالةي ةةى ئةةو      

و ثيَةي ىاِةواةةا     ةةوةةوةة ثةةاةةةى   ىىة   كةىدئةة ةى  ةاآلواةة ةاىد كة لةين 
لةةب ضةاىضةيَة وةدا  ةتعية  ى واةةة     . كة لة تةاةادا  ةوة د وةآلت ةطريوَتة د وت

كدا ةى كةىدوتا  و لةةاو ئةة ةةى كاةاا كةة  ةةي   ةتةةان ةةاىؤاةي ئةوثاىاوة ،       
 ياون ةاوة ئةىكي ىوَةخداون ليوةةكة تةةيا . تةةيا ىةقيا وةليم ةةخدن ىاؤن ةةو

 .وةآلتي ىةةاول ةيب ىاىر ةةو ةى ىووخاةاةي د 

وةليم ةةخدن ةةة ة ةَيين و ةاوةكا ةن دىووةتةداو و  لةىةَوطةةن دوالةةو  ضةةو         
وةا   (وةت)ةةغاا و لةونَ لةِةلَ وةىكدداوةتيي ليوةةن  ىىة طيَدةدا ةةواةكا ةن ي اى  

ةةووي و ةاون وةىكى اى و ئةجنة ةةةي و ؤوةدا  و وةةىكدد كاةي وةةثاوا  دوةاىن      
ب ةة ىن ةاثاكيي كةوةَيك وةا  ضةةةا كةوةَيةةو ،  ةالةي وةةليم ةةةخدن و        ةةآل. كدد

ي اى وةكي ؤؤىن حة اىِة ة يَكييةكا  ثةي اى دىا  و ئةةب  ةولةةة و ىوَةخداو كةةو    
 ياون ةاوة ىان ِيةتيي ةيَةد ولةةةتي و ةي ةتيَالةة ةيَةد ولةةةتي و     .  ة تيا   يَكا

 .ؤويةكا  لةويَااى  ةاىوَ ةاوضةويةكا  ةةواة يَكيَيت ةة ااى  وةىةا
 :وةىكدداوةتيية ثيَيكياىكداو كة

 كا ي  ضادىضي وا  ئي باىي  وةةة ت، وةىكى اى 

 ةي   تةةان ةاىؤاةي، جيَطدن وةىكى اى  

  وةليم ةةخدن، وةىؤت و ؤودا 

 ئيها يم كةةة، و ؤودن ئاةةوىن 

 حمة ةد حةدوا، و ؤودن داىاوي 

  ىةةاولة  ا   ةمحةد، و ؤودن د ى و 

 ىةةاولة  ا  قةو ي، و ؤودن داد 

  جةيل تالةةةاةي، و ؤودن ةييتةجيَةدد 

  الةتة، و ؤودن ةاوخىةجةيل 

 تةةا ىةلي، و ؤودن ئةوقار   
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 ىةؤوز  ةىوف، و ؤودن كاى 

 ىةةاولفةتاح ئيها يم، و ؤودن ةةوت 

  ثةىو ىد ىاةيا وةحبي ئةدو ، و ؤودن 

 و ئري اد حمة ةد  ة ان ئةلةوا رين، و ؤودن ىؤ كبرين 

  ىةةاو ةةلااون، و ؤودن  اى واةييةكا 

 حمة ةد والةح ةةحدلعفةب، و ؤودن د ولةةت 

  و ؤودوَةي تدن د ولةةت لة ثاىتي دميةكداتي كةىدوتا 

وةةةىيا  ةتةةةى، ىةةةةاولقادى  ةةةمحةد،  : قائيةةا ةريقةةةكاةيش ةةةدو  ةةةةو  لةةة  
وةاى ةةةو ىةقيةا     ةةىو  ا ةدة . ئةمحةد  ةح ني حمة ةد ىةلي، و ىةةةاولةآل وةةىيا  

  .ىوك  ىةةاولدة محا  قاؤن ةةدوَت ةة حاكبي ِيتيي وةىةاؤن
 

 دواي سةرنةكةوتين راثةِرين
 (املوت قطار)ضريؤكي شةمةندةفةري مةرط 

ن تةةة ةؤ كةةة ةةةة   3دوان ئةةةو كاى وةةاتة دلةتةؤوَكةةةن وةةةىةةكةوتين ىاثةةةىةوين    
كةووةدوَت كةة  ةة يا    وةىكدد وي حةوة  وةىوس ئةجناب دىا و ثيَةو تة ةى  يَووو ة

ئيها يم حمة ةد ىةلي  ةةةةىن و  ةة يا حمة ةةد حةةةي  لةة ةةخيةكيَيةةكاةي       
ئةو ىاثةىةوكةدا ةةو ، ثاو وةىكةوتين حةة ةتي ةةى  ةةوةى ئةةب ةزووتكةو وةةدا   
و كة ةة  و ِةةدتين قاى  اةةةةكاةي ىاثةىةوكةكةةة، ضةةي  ىوووةةاا؟ وةةةىةاؤِةن ى  ةةيا  

كدد، ئةو والةة ِدةط و  وةىةاؤِةن وةةثان ىيَةدةا    و ت ةاوم (  ةىةوةةى ى  يا)
ةةو، ةةة ىن ئةةو ةة ةة جياجياواةةةن  َيز كةاةي وةةثا تياوةاا، و ت ةكةةةن  يَةز           
ئامساةييةكا ،  يَزن د ةاةة،  يَزن ثيةاد ن وةةثا، كةىليَجي ىةوةةةىن و كةىليَجي      

 ا ِةةوى ن ضةةت و تةقة ةةةي، ضةةةا كةتيبةةن تةى  و  ةةىو         ىةة باىك ئيةتيات، 
ةةةاخياةةوةةكي   8663ن  ةةةاتي  1لةةدوان كةد تاكةةن   . ةةخى خاةةن ىةوةةىوي

لةب  ةةوَكةدا دىووةتةدا ةةى ؤوىةةةن ثيةاو       ( 8ةةةاخياةةن ي اى  )ِةوى و ةةةاون 
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ةاوداو كاةي حةة ةتي ىةةاولةةىوم قاوم و ئةة ةى  ِةوى كاةي وةثان ىيَدا  كة 
وةكيَك لةة ثالةةةكاةي   . ىيي ىيَدا  ةةو ؤوىةةوا  لة ئةةاا ا  و دؤوتاةي حيزةي  ية

 ىىة ةةطيَدةاةي ىاثةىةوكةكةةة  ةةةاةاةي ئةةةب ةةةاخياةةوةةة و ئةةاؤادكددةي ؤوكااةييةةةكاةي 
ةاون ةةو كة ي اى وةكي ؤؤىوييا  ئةِةةى ثالةةكةة وةةىكةوتاوة ةة ةااىويا  ئةةكدد      

ةةةة و ةدؤكةواةةةةكا ، ئةة ةةةىن د ةا: لةةةو ىاثةىةوكةةةدا، ةةةة تاوبةةةتي ئةةةب ئةة ةةةىاةة
لةة ضةةةا   . ؤىوَثى ي دوةة كة ي اى وةكيا  لةةب كةاى  ئاِةاداى ةةةو  ثةيَش ىووداةةي      

وةىضاو وةكاا ةاوي ئةو  ئةكدا كة ئةةو وةةىةاؤ ن ةةةى اةي ئةةو ن ثيَةاىاةةو ةةة       
د ةاةةكةن  يَدو ةةاتة وةى ةةةاخياةةكة، تدوكىت د ىضةو ةةةو وةا  و ت  ةةةاوَك    

ةيبةو ئةةو ةةى اةةة كةة ِةدةط و  ئةلةقةةن كةاى        ِةتيا  ةة جىىوَك  ةفةةياةةو ةةةوتةا  
 ىىة ةةطيَدويةكة ةةةةو ةةةةجيَ ة يَكيَةةت و ئةةةو  ةةةةو   ةةىن وةةةى كيي وةةةىةةكةوتين 

ئي   َيووو  ةةاَوك ىووداون تيَااوةة كةة ةةة ئاؤاوةةتي وةا  ةةة تدوةكىكي        . ىاثةىةوكةكة
ئةِةةى  . كاتئةة تاكة كةويَك ئةجنا يَةي ئة اوة وا ئةودوةن  يَووووةكي جيا دىووت 

ئاؤا ةةواوة و تدوةكىكي ةةىضةاون ى و ةةكدداوةة كةاىوَةي     ( خةلةر  ةلةتاغ)وةىةاؤ 
ئةكدد وا  ئةةةو  ثالةةواةيَةي ِةوى ن  يَووووي واخةد و ت ةائية  ىةةىوف حةوةة     

ثةةاو ضةةةةا ىؤيوَةةك لةةة . وةةةىوس و ىةةةىوف كةةاؤب ةةةةةا ى قاى  اةاةةةة  ةةة يا ئةةةةةو
ةي ةةةاخياةةن ى  يا كةة ةةيَ ةةا  و ئةاو كداةةةو       كاى واتي وةىةةكةوت ، ةةةا كا

ئةو وةدا  ىؤلةة دلة ىؤ ن ِةلي ىيَدا   8663ن تة ةؤن 1لةِةلَ خىى ةآلتين ىؤين 
. ىاثةيَ  كةدا   (  ةة ةةا ةةىن  ةةىط  )ةةة كةلةث ةةكداون  يَكداةةة د ى و  و ةةةى و     

  ىؤلةة خةاو    ةةى يية ةا  تةكا  دوو ىاوا   ةةةو لة ةدةواىدا  ةةىا بةى ئةب وةدا
وةةكيَةيا  د وة ةوَوكدد  لةة    . ةة د  و ؤاةا و ثزويك و ئةةااؤواى و ئةة ةىن وةثاوة

 ة ةووا  و كة تكيا  ةة كى ةلَ ةة ةةةو  ةة يَيةتين  ةتدوة  ئةةو ك جةاىوَةي     
دوةةةة ةة ةةااىن ةةةةة  لةةة  ةةي  جةةىى  كدداىوَةةةي دوي ةة  ةةةة حيزةةةي ةا  ةةت و       

ئيَ ةتا  ةة ةون لةة     لة تدوي ىان ِيتيي جي ا  كةة  ةة  : ئةوو وا .  اوكاى كاةيا 
 ةياةااوة دين ئيَبة و ئة ة وةكجاىن دوي كبا  ةى ؤواد ئةكات و وة عة ا  دوَكيَتةة  
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رافيد سةحبو ئةديب. د  

وةى وفد، ةا ةة  ة ةةا ةةىوَةي ةاى ةلةطد  ة ةو كة  و دىؤوَةييي ةة قري ةةةاخكني  
ةاخياةةةةن ةةةةِد  و ةةةةب ِةةةى ان تةةة ةؤ  ةيةةاةكيَدو  ةةةى وةةة او  و لةةةووَة  ةةةى ةة   

وةةةملا ،  كةةة ةيَطة ةةا   ةةة ةو لةةة ىوَطةةادا ئةةة د  و و ت قةؤاوقةةةد ى ئةضةةيَتة ةةةاو  
ىان دوو ب ثةوةةاكدا و ةة ئاِاداىوي  ة ةو وةىكدد كاةي ةةةى  و  . د ةطةةاوةو 

حةة ةت ةةِي  د وةتةدا ةةة جَيبةةجَي كددةةي ئةةب ثالةةة ضةةثةلةةن لةة جي اةةاا          
ةاىكدا ئيكجا  ىةيَدن   ة ةةا ةةى كةوا   يَكةاةةو و    "ةاى"كة . ووَكةن كةب ةةو 

ي ةةاى ن ئةةةو  . ةطدوَتةةةةةى( وةةة او )ىاواة ةةثاىدةةو كةةة ؤؤى ةةةة  يَةا ةةي ىوَطةةان    
ةةة ِةةوَد ن ىاثىىتةة ؤاة ةتييةكاةي     "كةو ةةو   ةؤاىئةة ةى  ليَثدوداواةة ةزوةةن 

 اوةةن وةةى لةة    ، لةةةاو ئةةو جةىى   ةة ةةا ةةىاةةدا و ةةةو ِةى     "ئةو كاتة  ةةةةو  
وةةةىات ؤوةةاتد ةةىِةةةن ئةةةو ِةى اوةةة   3-1 ةةي  كةوةةيَك لةةة   9/9/8663ةةةةواةيي 

ةاِدوَةةت، لةةة كاتيَةةةاا ؤوكااةييةةةكا   ةةةةاوَةيا  ةةةة كةلةث ةةةكداون و  ةةةةاوَةيا  ةةةة 
. ؤجنةةةةةري ةةوةكةةةةةةو  ةةوةةةةة اةةوةةو 

خىىاِدوي ؤوكااةييةكا  ةة يَةي ةة ىن 
ةو  ئةو و  ةةو كة  ةةاوَةيا  ثزويك ةة 

داواوةةا  لةةة  اوىةوَةاةيةةا  كةةدد ثةجنةةةن  
خىوا  و  ةى  ةوَكيَةي دوةةةن لة ةيا    
كةةة د  يةةا  ةيطةةاتيَ مبةةو  تةةا  ةةةةانَ    

ةطيَدةةةو  ةى لة ةيا  كةة ِةةى ا    ( خةنَ)
خةةةةوَي تيَةةةاا كةةةةب كددوو تةةةةو  و ةةةةة 
.  يَة ن ئاى   كددةةةو  دوَتةة د ى و   

ئة ة و  ةةاوَك ئا ىيِةاىوي ثزويةةاةةن   
دكتىى ىاةيا ئةدو  وةةكيَك ةةةو   دوةة كة 

لةةة ةةةةةاكداو كا  ىؤلةةةي دوةةاىن  ةةةةةو   
دوان وةةةىاتيَك لةةة كةوتكةةةىةوَي  . تياوةةاا
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 عةةد عةةا  ميفرتجى
 

 ة ةةا ةةى كة، ؤوكااةييةكا  ةةى ةةى  تةاةان خىىةاِدويا  كةةب ةةةو و  و تة ةي    
لةةة  اة ةةي ئةةةو . دلَ تيَةةةةلة ات  و ى ةةاةةو  و ةز بةوةةةةو ن ةيةةاىن خةةةوَ  ةةةةو  

ليَةد دا  . ىاو وتا( حاوو ة )و لة ئيَ تطةن ( دؤى ) ة ةةا ةةى لة دوان قاى  اةاةة 
 ىةَيد كة كةة ةةاون ىةةةا ىةةةاو ةةةو ثَييةا  ِةتبةةو ةةاىن ةاىِىةةةكاةت  ةة ةو           

كةةىةوَةي ِةةةج وةةىكةوتة    ( حاوو ة ة ) ييي ئاوكة ِةتبةون لةب ىاو وةتاةةدا لةة   
يةة، ةةةلةةة  ةدؤظ  و    يتةة ئاوة  ة  وةى و  ةىيب و ثيَي ِةد خالةة ِيا  ئةو ةاى ن ثيَ

. ىةةا ىةةاو واىوا د ى كةن خىن ةاىد ةةى ةاىِىةةةكا   . ضاك و  ىؤلةةن ِةلةكة اة 
كاتيَك ِةىةاوةو  ين و وتان، ى ةطي ؤ ىد  ةلةطةىةاةةو و  ةاواىن كةدد خيَداكةة و وةتا     

ىةةةةا ىةةةةاو  . ق ةةةكة ىاوةةت د ىضةةةو 
 ةةوةةؤاةي داى  ةوتيَةي ثيَيةة لةة  ةيَة ن   
 ةةةةةةةةة ةةا ةةىوَةاا كةةةةةةةةة كةةةةةةةةة  و 

كاتيَةةك . كةلةةةى كة ةةي ةةةة قةةري ِةةرياو   
ئة ةةةةن ؤاةةةةي،  ةةةةى ر و  ةةةة ا ةتي   
ئيك اةي كاىن تيَةدد و لةةةدن ئةةو ن ةةة    
خةةاون و لةوةةةىخىوي ليَخةةةىةو  ةةوثةةةىةن  
تةاةةةان  ةةة ةةا ةةى كةن ةةةة خيَداوةةةي    
ليَخةةةةةىةن و دوو وةةةةةىات ثةةةةيَش كةةةةاتي 

ةةاو ىةةةا ىة  . ئاواويش ِةويتة وة او 
ِيَداةةو و    يفد جي ةى  ةؤ ةىن كةىةن

و (  كاوةةةة )كاتيَةةةك ِةويةةةتيكة   : كةةةة 
ةةو  و ئاوىة ةيَين ةاىِىةةةكاةيا    ىاو وةتا  خةلةةيَةي ؤؤى لة ئي تطةكة( دوةاةية)

لةوكاتة اا يةيَك ةةة  . "لة ِةى ا و ِدة كةن واىد ةةةةةو  ئةكدد ةى ئةو ن تىؤوَك
 و  داب و  اضي كددب و ِةتي تةاوة ةةثةلة ثةلة ةةى و  ثريب  ات و ثةي اىن د

ئةةةو خةلةةةةة، ةةةةو و ةةةةب ئةةةؤاةي ئةةةو  ةوالةةةة ضةةى  ِةويةةتةو تة  " ةياةطةوةةةةة
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ةةو وةةتاةةو  ةةةةلةةة  ةةةوالةيا  ِةواةةةاةةو  وةةة او  كةةة ىاو وةةتاو  و د ىِةةان       
ةاىِىةةةةةكا  كداوةةةةو  ؤوكااةييةةةةكا  و ت ي ةةةةن كةةةةآلو و ةةوةةةةىوةكاا كةةةةوتةو  

د ى و  و  ةةاوَةيييا  ةةىاةةوةةو  وةكيَةيييا  كة دكتةىى وةةحيا ةةادى     د ىثةىةوكة
وةةكيَك لةة ةةةةا كاةي ةةاو  ةة ةةا ةةى كة ئةة ةةىوَةي       . ةةو ِياةي لةد وت داةةو

ةةاو ئةةةدا لةة    ( ةةاوكي تالية   )د ى اة اؤ ةةو و خةلةةي وة او  ةةةو، ةةاوكي كةة ةةة     
و وان كددةةو خةةلةةيَةي ؤؤى  ( وة او )ةةغااو   ةوالةي ِةواةاةةو   اى كةن خىوا  

ةةةة ئةةاو و خةةةاىدةي ؤؤى و  ضةةاو ىةوَي  يةاةةةةكاةيا  ةةةةة  و ةيَجطةةة لةةةو و ةةةاىن   
لىىويةكي ِةوى ن ثدة لة ةدةج و ىؤ  و  ةكد و ضا و خةى ةان ةةاىد  ؤوكةااةي ةةةِد      

لةةو كاتة ةاا دكتةىى  ىاةيةا و دوو ثزويةةي دوةةة لةةةاو ةةةا كاةةاا         . وةملا  ةىوا 
ةةةةو ، قةلةة باؤواةةةاا ةةةى ين ئةةةو جةةة او ى ن ةةةا  و ئةةاو و خةاىدةيةةا   يَكةةاةةو و   
 اواىواةةدد كةو ئاو و واىد  ةةي ةةخةات و تةاوة  ةواةا ةيَ خيَدا ئاون  فةتيَ  و 
خةوَبا  ةطةوةةينَ، ئةو ةةو ةةثةلة تة ة  ِةةوى  ِةةوى  و خةوَياووةا  ِةواةةاةيَ و      

وةكيَك، لة ؤوكااةييةكا  كةة  ةاوىةنَ حة ةان    . ىؤِاىةةو لة  دد   تدةة ةو جاىوَةي 
  ".ىاثةىةوكة ةيَا ةطةكةن وة او "ئةوة  ةةو، ئةو ةةثري و  ضةو  و ةدواكةوتكةن ةاو ةا 

ةدوي و تيكة و  ة ةو جة  و ةةةىِي تةةىة ةةة ئةاى قي      : كة ةدةواةيتة  ةؤاى كةو
و تيكةوَتيةةاا، ر  لةةةو و ضةةاو د ىثىقيةةة لةةة  يالكةةي و تةةدو و  ةةدد  و ةدوةةيَ    

كاى واتيَةي  دؤظاوةتي وا جةةىِهة، ةا  ةتيَ  ةةى ةييةكا  لةة ةةاو و د ىووةةي       
ةى ئةو وة  - ة ةو كةويَةاا لةةري ئةةاتةو ؟ ةةب جىى  ةاوةددةي ئةب تدايواواوة 

ىؤلةةكاةي ئة دةؤ و ةةو ن تاؤ و ئاؤاوةتيي تيَةى ةىاةي ِةلةكةة ا  و ةةوةةى اتة   
  .ي  ىىة طيَدةن و خىةةختةددةيا  لةةةىضاو و لةوةى ؤ ا  مبيَكيَتِةوى كاةي و ِياة

 ة يا كاةي ىاثةىةوين وةةىةاؤِةن ى  ةيا كةة لةة     : ئةو ن ؤاةدا لةكاتي خىواا
كةوةي دوةةةوا  ةةةى اةي خكةاةةاةيا  دىا و      16كةةو ةةةو  و    111ىؤين وةكة اا 

ِيةةاةي ثاكيةةا    ِةلفةةةةاىا  كةةدا  و ي اى وةةةكيش لةةة يوَةةد ئةةاؤاى و ئة ةةةةجنةدا    
لةةاو ئةةب  . لةد وتاا و ضةوةة كاىواةي  ة يااةي حيزةي  يةىي و ِةلي ىيَداقةو 
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ؤوكااةياةةةةدا ؤ ىةةيم غةةةؤةا  وةةةىا و ىةقيةةا ئيةةها يم حةوةةة  جبةةةىن و ىةقيةةا 
حةوة  ىةةةد و ىةقيا وةملا  ىةةاوملةجيا حةوا  و  ةقةد ب ىةةدةا  خةةوال   

ن ئةةوة  و دكتةىى ىاةيةا وةةحبي ئةةدو  و      و ى ئي  ئةو ل لةتفي تا ري و حة ةا 
ةدةؤكةةةوا  ئيةةها يم  ةوةةةةا و ئةةةةااؤواىن كاى ةةةا و ئةة ةةةى ىةةةةاولقادى  ةةيَ  و  
ى ئةةي  ئةةةو ل وةةةآلح قةةةؤاؤ و ئةة ةةةى وةةةحيا ةةةادى و جةةة ي   ةةةةري ئةةةلعاةي و 

 8.ئةةااؤواى حةوة  ؤوَة ى و وةدا  كةواوةتيي ئةب ِةلةوا  لةةاودا ةةو
ةةط   ةكيو ئاؤاوةتيية  وةىةةكةوت ةةةآلب  يَةز   ن تة ةؤ3ةىةوكةكةن ىاث ةىضةةا  

دوان  .ةداواةةكةةوا    جةة او ى   ةيةىي و ةة ووَكةك دا ةة  ىىة طيَدا  ةة تاوبةتي 
ةداد ى  ةةتةو وية ىةى ةةةكاةي كةد تاوةا  ةةوةةى     ئةو  كة ىةةاول ةيب ىاىر و

وان جةةة او ى ةةةدة  اتةةة كاوةةةو  و   ةةةداواة و  ةةى ةةاا كةةدد، ئاوةةىوةكي ِة ةة  
ةدةوكةة ةةةوتةاةي ةةةى      كة ة  و  ةةو كةة ئةةو ؤ ةةدوؤ ة  و    تدةةوةىكةوت  ثتةو

 .خا ولةوةى حةكم ة يَفةيَتةو  و لة ضةةا وةىاتيَةاا ىو
ةةةو ةةى ىوَةخ ةتكةو ن      ضايكيبا  ئاواة ئيَبةو كة لة ةةغاا ةة ة ييَن كاى ا  ئةكدد،

ةاو ىة ةا  ةةة وةةىكةوت       ئةةةوةتةو  ةةة حيزةةةو  و    ا ىوز كامنا  و ىؤياةة د وا  ئةةااا
وةةةةىكدد  خةةةىىةاِدوي  و  ةةةاةاؤميا  ئةةةةكدد ةةةةة ثالةةةةةواةيَ   . ةلةةيةةةا  ةةةةةو ىوو لةةةة

 .ئة ةةجنة  ة يا ئةكدا  و   يَة ك ئاؤاى وتدكة ةة دىةةا  ةو قاى  اةةكامناة
كةة و حمة ةةد   حةوةة  ىةوَ  ئةةةة وةةىيا و   جةة ال حةوةا ىك و   وةيب ىادل و

 ةؤاىا  يوةةطد  وةدا  كادى و د وا  وةىكدد  و س وةة  وةح يَ  ئةةةلعي  و ةا
 ددةةو ك ىوَطةان  ىى ةطيَدوَ  و  ةئةواةة ةةوةة ضداوةت ةى ىووةاك ،دؤو  حيز  و

ة ات كة ثةاو ئةةو  ةة ةو ىووداواةةة وةةىكدداوةتيي حيةز        ئكةو ةة خةوالةياا ةة
 .و  ةلةةن ِةوى ك كة كا  ةةتاوبةتي ةةةووكة  ةلةة و دوةةجاىوَةي 

                                                 
 
: ئةب ؤاةياىوياةة لة ضةةا ةري و ىن و دوااىن ىؤيةا ةواةييةو  وةودن ليَ و ىِرياو  و ت 

ئةل ةةىا ئةة ةةىن    ةا ةن  ةؤ ةى ىةةا ىةةاو كةىةن  ىةيَدن  ة ةةا ةةى كة، غةةؤةا  
 .وة اون و ضةةا كةويَةي دوةةظم ةؤاون، كاى يةىيي ةةةاوةاة ، ئةمحةد 
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كجا ي، ئ8663ن  ةةاتي 1يكةو  وةى كةد تان ِةى و ت ؤجنري وةت ىووداو ةطةىةوَ
ن تةة ةؤك  3ن ةةةى  ةةى لةةةاوةددةي  ةيةىييةكا ، لةة      83ثاو ةةواةكا ةك ي اى  

خاةاةي حيزةي و ة ا  والةاا ىؤلةةكاةي ئةب حيزةة  ةولةي  اتكة وةىحةكم ةا   ةةىو
ئةةةةةو  يَيةةةي وةةةىكدد     8663ن تةةة ةؤن 3ىاثةةةىوين  تةةةةيا ،ةةى ةةي دىةةةةا  

 ثط ةطدوَتةىوَباؤن  ىىة طيَداةةوا   و تضةقية كاةي ةاو قةىةاون ثا ةىوةتي جبةلةيَكيَ
ةاثةوةةاوا  كدد وةكجاى كةضي ةة ئيياى تيَةي د ى و ك وآلت ثا ةكيةوةك   ،ةةى

 .ىوكيَةي ىوَيوةيز ي وىظيَتكدد ةة قةىةاةيي ئاةة يا و خةوَين  ةؤاى  ا  اوىةوَ
ئةةب ىوَبةاؤ  ضةةوتة ىاؤن     ةةةت  ةةى ةةةب    جة او ىك حيةز   قاىيةا ك حيز  و

ةةلةةة ةة  ة ةو  يَة وةت دين و وتا  ةةةآلب ئةةجناب ئةةو  ةةةو وةةدا        ،ةةةةو 
 .وا  ةة حيز  ةة ا و واؤوا   يَكاتيَةى ةى ةاو ىة ئةةاا ي ضايت و

ا و ىوَةخ تين وةكيَتيي قةتاةياةي ة ةيَين ىيَةدا       كة ليَثدوداوك ؤاةةىن ةةغا
كاتيَك ليَثدوداو كةب ح يَ  جةاد ِة ةى ةةو داوان ليَ كددب ةة كى ةلَ ة ني ، ةةوب

ضةةثفةة ليَةاا  ةةى     و (ئيتيةةادن ئييةترياكيي  ) ثيتيةاةي لةة ةى واحةك كة اةة ةى 
تةة ئيَةة  لةة حيةز      و  خياةةتدةت ئة ة ِةةوى  ِثيَم  ،ووَىةةاول ةيب ىاىيف خةوَكدة

ةة  ي  جىىوَةك  ة  ئةةب ةةى اةةةك ئيَةة  جيَبةةجيَ        .ةكة ئ يةطد  لة ِةلي ىيَداق
ِةةد ئةةب    .ةو ِىىةاةةتا  ئاِةاداى ئةكة ة   ةاكةب و  ة ةو  اوىةوَيا  لةب  ةلةةوَ ت و

ةةة حةةكبيَةي كىةةثةىوة      ةتةوفيببةوة  ةلةةوة و% 811و ت ىوَباؤن وياوي لة كاى  
 ةةة يان  ةاثاكييةةة لةةة  ةةةؤاى  ا و ةةةاوي و طش ةةةييو و ت كةةاىوَةي ئةةةخالقخةوَكدةوَةةو 

حيةةز  ةةةة  ةةي  جىىوَةةك   ئيَ ةةتاك ةكات وةةةىكدد كاةيئةةدووَةةينَ و ئي ةةثاتي ئةةةو و 
ةةىي و ةاوي  ِةلي خىوا  و تةةيا ثاىاوتين وةىةةخىويا  ةيية لة ةدةواىداةي ةاو وآلت و

 .ةييتباةثةىو ىويةو   يةىيَ  و د ولةةتي وىظيَتة كة ئة ةو ةدةن ةيية ةةوةى
جةةة او ىك حيةةز  ةةةة تةةةةان دين ئةةةب  يَفةةةة ضةةةوتة     كةةة قاىيةةا  و  كاتيَةةك

ةيَطة ةةا  ةةةةت ةةةة   وةةةىكدد كاةي ئةةةب ىوَبةةاؤ  كةوتكةةة ثا ةكيةةة،   ىاو وةةتا ،
ئا اد كةاىوي   خىكىكددةةو  و حيزةييةكاةيا  و ثيَطة و  ةةلةةة ةى ثاىاوتين ةاو ىة

 .دوةة ة ا   يَفةي وياويي خىوا  ةة جىىوَةي  ا  ةةدىوَو ثيَاةةكَ ةى 
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 (4591)هيَلَى ئاب 
ىوَةخداو كةةةاة  حيةةةز  ةةةةةةيَزاىك و د ىةدةوكةةة  ةةةةاىة ؤاو  ىووةةةةةىةووك  يَفةةةةة   
ثاكتاوويةكةةةك ئةةا  ةةوةةةةو  و ي اى وةةةك  ؤؤىوةةا  واؤوةةا  لةةة حيةةز   َيكةةا و        

ديك وياوةةةتة وةةةى تاكاة  تةكةتةلةةة جياجياكةةا  د ىكةةةوت  و ت كاىداةةةةو     
 كةيش وةةكيَك ةةةوب لةة     .  ةلةةكا  و  تباةة ةةكدد  ةةو وةىكدداوةتييةك كة  ةوةة 

كادود كاة  حيز  و ةاو ىة ا  واةةو كة ثةودة وكددة   يَفةيَة   ىىة ةطيَدة حيةز  و   
جةةة او ى وةةاؤئةكات ةةةى ِةةىىةوك  وآلت و ىؤِةةاىكددة  لةةة حةكبةةة دوةتاتىىويةةة      

 . ةتيَة  ةييتباةي  دميةكداو و دا ةؤىاةاة  حةة دىةةا كة
ئةب ( تيبيَك لة كادى كاة  حيز )ئةو ةةو وادا تيَةبا  ثيَيةة ةدد  ةة ةاوك 

كة ةةجم ةاوك ة يَكي   اوىةنَ ئيةها يم ىةةيوك ةةةو لةة     ( ةةجم)تيبة ةاوةدا كيتفةك 
حيزةاا، ةَيجطة لة خةةدك  ةاوىةَن ئيةها يم ىةةيوك و  ة ،  ةةى وةةت لةة  اوىةَويةا           

 ياك ةة د خاليا ئةمحةد ؤ ك  و  ة يا ى ئةة  حاج  قادى و  ة يا ئةة ني   ة
خةوة  و ةةئاد ئةلةة ري و وةةةاح ِةىىِي  و وةوةف ى ؤوة  و  اجيةا ىةةيوك و       

 .لةو كيتفةوةدا ةةو  ةاج  و ةةىك كة ال و ئةةة ئيها يم ئي باىي 
دةةةو لةةو   لة وادا تةكةدا ةاو  دؤخ  حيز  و ؤ ىوى ت  وةةودو ىِدتكبا  كد 

ة ةىوةك كة حيز  تة   ةةو،  ةىو  ا  ىكاى كا  و ضاى وةى كة ةيبا  ةةاو   
لةةةو ةاىودؤخةةة وىد و  ةوةةتياى دا  يَفةةة  ِيةةتي  ىوَةخداو كةةاة  حيةةز   . كددةةةةو

لةكاتيَةاا كة يوةةطداة   يَفة  ئا  ئةواةةو ةت  . ةةتةواوك جياواؤ ةةو  لةوةك ك
  ةتةوَككةةو  لةةةاو ىوَةخداووَةة  ثةا  و      اوثةمياة  ةةةة  ةةةلةةة تةةاةةةت حيةز    

و ةة ئا ةدا ةاةطة ةوا  ةى ئة ة ئةكدد ( ئيتةادك ئيي اك )ثىىةك ةةتةو وياا 
و ئةةةواةطةت ئةةةو  ىوَطةةة ىاوةةتةكةك ِة ةةةكددة  ةاوةةةى اوةداىك و ىؤحةة        

لةةةىا بةةةةى ئةةةةو دا ضةةةةةا ى وتيَةةةة   ىىة ةةةطيَدة  ةةةةةةو  كةةةة   . وةةةةىد  ة
دواتد ةةو ةة كيتفةوةت لة  يَةاؤ و ةاو ىةؤكاا جيةاواؤ ةةةو   ة ئةو ةةو ك ِدةط وكيا 
ئيَبةة لةة   . ةاو ةاويةك كةة ةةة ةةاىة وا ةةالة  كيَيةاةةو ةةوةةى حيزةةاا       لةو كى يتة 
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دا  ي   ةةةوتيَك و ى وتيَة  جياةةوةةو  ا  ةةةةو لة حيز  ةةةلةةة  (تيب  كادى)
 ةلةةةوةةىةاو  و لةوةةةى   لةة ىواةطةةةك ثيَطةة ىوَةخداو ويةكة اةةةةو  لةةةاو حيزةةةاا   

ةكاغةةةك وةةةكيَتي  حيةةز  كاى ةةا  ئةةةكدد ةةةى  ةلةبةةواىدة  وةةةىكدداوةتييةك        
 ىىة ةةطيَدة كةةة ىاةةىاوةةةتي  جةةة او ىك ضةووةةاو ك ِةةةل ةةةةات ةةةى ةكيادةةةاة    

 .حةكبيَةي دميةكداو  و ةييتباة 
 

 

 
 

اجيد ئيرباهيم عةالوي، قةحتان ئةملةالك، فةئاد ئةلئةمري، م: لة راستةوت   
 81/81/1113ؤ كي،  عةالوي، ئةةة زتر، لةسةر مةزارى شةهيد خاليد ئةمحةد
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ةةىثدوةةةياىك و ت ةاوةةةم كةةةدد   ، 8661 ةةة  ئةوكاتةةةة،  ةةةوةةةتم وةةةالة     
ىوَةخداو كاة  ؤاةةىك ةةغاا ةةوب كاتيَك كةة ليَثدوةداو كةب ح ةيَ  جةةواد ِة ةةى      

 ةةطةةكاة  دا ةؤىاةةاة    ثيَ  ىاِةواةاب كةة ئةةةيَت ةة ةااىك ةةةةو  لةة ئا     ( و ليا)
: ِةةةت " ئةةةو  ئةةةلةيَ  ضةة ؟ : "ئيتةةةادك ئييةة اكياا،  ةة  قبةةةلةم ةةةةكددو ِةةةد  

،  ةةةوتيي  ىةةاول ةةيب  "ِالةتةوا  ثيَبةة و ةفة َ ةوك قاى  اة  و َ  ىىة ةكة"
وياو  ئاوا ةريوا  ئةكدد و  كة  ةةى     ةةلة َ  ةةاوَك ئةةاا    ةكتةة. ىاىر ةةو

ةفةيَ  و ةةو ، ئةب  يَفةة ( ئةةة ى   تةةا)د ئيها يم و وةيب ةاودك دواى كةوا  ةاق
لة خز ةت  ةةةي كاة  وةيب ىادل  -لة خز ةت  جةيد كاة  دووَكيَاا ةةو  ةةلةيَ  

و جة ال حةوا ىك و حةوةة  ىةوَكةة و ئةةةئةةلعي  و حمة ةةد ئةلعةةةف  و ةةاةس       
ةةا ةةىك  ةةةةىط و تةةةاقب   ةةةة ) -وةةةةة  و وةةةةدا  كةةةادىك وةةةةىكدداوةت   

لةيوةةةك  دوةةةةو  ئيَبةةة ىوَةخداو كامنةةا  ةةةةو  . دا ةةةةو 8(83ةةواةكا ةةةك ي ةةاى  

                                                 
 
لة وةكةة ني ىؤيك كةد تةا ى  ةةكةدا حةاكب  ىةوةةةىك ىةقيةا       : 83ةةواةكا ةك ي اى   

، كة تياواا خةةوَك   83ى  يا  ةوفةيح ئةلتةدوت  ةةواةكا ةوةك  خةوَكاوك د ىكدد ةة ي اى  
ة ةى  ةوَكيَك ةيَت حةآللَ د كات ثيتيةاة  ةةكات لة كةد تةا ى  ةةكةوا     ة ةو كةويَك ل

لةةةىئةةو ك  ةيةىية   "و ىادوى و تةلةةزوىة  ةةغااو خةوَكاواةةو  كة ئة ةة د قةكةوةةت    
ةةةةةكدوَطرياو كا  و  اوةة ةةةةكاة  ىةةاولةةةةةىوم قاوةةةم  ةةةةولة  ةةةة َ وةةةة ةىوا  دا ةةةةى    

ز كةةاة  ِةلةةاا و  فةةضةةكةةةوةيا  ةةةى ةةةةى ا  و  دىووةةتةددة  ئةةاياو  و ةائةةاىا   لةةةةاو ىو
ىوَكباويةةة ى مسييةةةكا ، ةدةوةةاى دىا د وةةةآلت ةةةاىوَت ةةةة وةكةةة وةةةىةاؤويةكا  و  يَز كةةاة  
ثىلي  و حةى و قةو    ةىكةويَك لةةاو ةبة  كة ةيةووَت ئاواوش تيَةبةاات و ئيَبةة داوا   

تة ةييةةتباةييةكة ةةةةة  ةةةة ئةكةةةو  لةةة  ةةة ةو ىؤلةةةة دلة ةةىؤ كاة  ِةةةل  اوكةةاىك د وةةةآل
" ىوَكباويةددةيا  ةى دؤؤوكةو ك ئةو تاواةباىاةة و لةةاوةددةيا ، ى  يا  ةوةفةيح ئةةلتةدوت   

ثا ا  ةةواةيَة  تدك ةةدوادا د ىكدد كة تياواا  ةىة  ةك لة  اوآلتيا  كةدد لةة دالةةا دا  و    
ةدواواا د ِةىةكَ و ئيَبةة   اىدةةو  و ئاواةةاىوةدد  ةى  ةلة اتك   ةىكةويَك كة د وةآلت ة

ةةواةكا ةةةك دوو ةةة يش د ةةوةةيكةو  لةةةةةى ئةةةو ك كةةة ةةواةكا ةوةةةك   ةتدوةةيااى و       
لةةةىئةةةو ك ِةةةىل ةةخيةةكا ك ىيَةةدا  ةةىةاوةةت     "خةوَكاوكيةةة و ئة ةةةو د قةكةوةةةت   
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ثةىو ىد  ئةكدد كة ثيَةو تة تةوَووكةو  لةوةى ىاةددوو ةةة  لةثيَكاو ئاوكةا دا لةة   
ىوَطةك  يَفةيَة   ىىة طيَدةك ئا اجنااى و ةاو ىة ا   ةةةو ةة ثةوة ةةاك لةِةةلَ ئةةو    

تباةيياةةدا كةةة ئا اجنطةةةىل  اوةةةةو كى ةةا  ئةكاتةةةو  لةِةلةياةةةاا ةةةةت  يَةةز  ةييةة
ةا ةريوك و   ةوةةلة لةةب وياوةةت و لةةب      . لةِةلَ ئيتةادك ئيي اكي  ىةى ةيةاا 

ةةى ئةةكدد  ةىضةةةا  ىيوَبة       يَفةة ثاكتاوويةدا ئةو ةةو ئةوا  ةةىد واب ةاةطةةواؤوا   
كفةاوةتييةكةةةوا  و دىوَةةو ك ئةةةدا ةةةة  ىةةاىر ئةةةواة  قبةةةلَ ةةئةةةكدد و ىاؤك ةةةةةةو ةةةة   

 .جيَبةجيَةددة  حةكب  ئيعاا   ةا ة  دي ةة تيَةى ةىا 
ةد و ةا  دا ةةة   ( تيبة  كةادى  ) فبالةيَةة لةةاو حيزةاا ثةى ن وةةا و ئيَبة و ت 

كةةةاىكدد  و قةتاةيةةةا  و كةةةة ؤؤىوكةوةةةةك  ئا ةةةةدا و ىؤ ةةةكبريا  و ةةتاوبةةةةت    
ئيَبة ةةو ، ئة ةو لةو  ةلةبواىدةاةةدا ةةىجةوةتة  ىوَةخداو كاة  ئةةااؤواىا  لةيك 

ةةو كةة ئةجنا ةاىا  ةةى  ةلةبةواىدة  ةةَوكةةىاة  قةتاةيةا  و لةة ؤاةةىكةاة  ىَيداقةاا          
ثالةيَةىاو كةةاة  ئيَبةةة ؤؤىوكةةةن د ةطةةةكاةيا  ةةد وةةت يَكا و ةة ةةة ا   ةةيَة و     

 .و كاة  ئيَبةدا ةةو  ةلةبواىدةةكاة  وةةاوةاك ئةةااؤواىا  لة ةةىي و ةاو  ثالةيَةىا
تا ئة ات ئةو د ةطاةة ةة يَز ئةةةو  كة داواوا  ئةكدد حيز  كىةطد  ةبةوةتيَت  

 ةة  كاتيَةك ةري و ىوةة   ةةةةاوَك  . و ئة ةة لةةة  ةة ةو ىوَةخداو كاةةةاا ثةةةى ك وةةةا   
وةىكدد  ئةخةوَكبةو  ثاو تيَثةىةةةوة  د وا  والَ و ئةةيكم ثدة  لة ةاةةت  وةةود  
                                                                                                              

ثيتيةاة  لة  ةىىةو كةددوو ، ئةةو  ىىة ةةك كةة وةةىةفةكاك و كةىا ةةت  ِةىةاةةا و  ةةى          
ةةىئةو ك د  اةةووَت  ة ةو ئةو تاواةباىاةة د وةتطري ةةةةو  كةة  ةةولَ د د       ىيَدا  و لة

ئاوةةاوش ةيةةيَةوَك ، د وةةةآلتةكا  ىاوا ِةوةةةة  كةةة تةةةةاتدو  وةةزاك واوةةاو  د ى ةةة      
ةةوكةواةة د ِدةة ةةى كة  ةولَ د د    ةآلتك  تاواةباىا  ةياىةةو  وا  واى ةةتيا  ةةا     

 ".ئا اد  ةةة   ةوَك  ئةو تاواةباىاةة ةاىكيَك وا  ئاواةةاىويا  ةى ةةة  وا  
ك ئةةاا   قياد ك قةتدك حيزة  ةةى  و وةكيَك لةة وةةىكدد كاة  كةد تةا    (تال   بي )

 -لةة لةةكةا     8666كةة وةالة    ( ِفتةِةىك خةةوَ   )ى  ةكة لة ةري و ىويةكاةياا لةة كتيَبة    
دا  لةةة ىؤياةةة  كةد تةةا  ي ةةاى ك كةيىاو كةةاة  ِةةةىل ىيَةة  "ةةةةودوت ةآلوكداوةةةو ، د لةيَةةت  

 ."  كةو ةةو 81111تا  5111دا لةةيَةا  8663ك  ةةات  1ى  ةكةك 
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خيَداوةة  ةةة ىووداو كاةةةاا تيَةةثةةىة ، ئةةو ىووداواةةةةك كةة كةةاىك     و وةة ةى  و ةةة   
خداثيةةةا  كةةةدد  وةةةةى ىوَبةةةاؤك حيةةةز  و لةةةةةدك ثةةةةودة وكددة  وياوةةةةتيَة     

و   ىىة طيَدةاةة ةة قىوتكةو ك د ىةةتة ِةوى كة ثاو ىووخةاة  حةةى و قةةو     
  ؤؤى ةة ىوووةدد و  حيز ، ةة ئا ةةدا جياواؤويةةك  دواك ئةو ك جة او ى جاىوَةي

ةداوا  ئةةيكم لةةيَةا  تةاةاك وةىكدداوةت  و ئاوةتة تيةىىك و ثداكتيةييةكةةك ةةة     
ةةةةىاوىد ةةةة قاىيةةا ن حيةةز  كةةة كةةىلة  ةةةةدا و  فةة  ةةةةدا ةةةى  يَفةةةة ىاوةة ة و       

لةئةجنا   ئةو  اا ضةةاو  داةة ةبةوة  ِةةوى  ىووواةةاا كةة     . خىىةاد وتةةى كة
 .حيز  ةة يَة وةك  تةواو كاىوطةىدواتد ةةوةة  ىك كةىتةددة  ىوز كاة  

تةكةتةىل ليوةةك ةاوضةك ةةغاا كة ِةةوى تدو  ىوَةخةداو ةةةو لةة ةةغةاا ىوَطةةك       
ئةةةو ك ِدتةةةةةى كةةة داواك ىاثةةةىةوك   يففةة  ةةةةات ةةةى ىووخاةةةاة  حةة ةةةت و     

 ةلة ةةةىةاواة  ئةةةب تةكةتةلةةة تةةةواو وةكةةا ة  ةةةةةةو  لةةة  . و ىِدتكةة  د وةةةآلت
 يةاةيز ةكاةياا، ةةلةةة وةىكدد ك واوا  تيَاا ةةةو كةة لةة ةةالة       ضىةيَت  ىاثةىةو  و

ىاو ة و ةةو  و ةةو  يةاوة وةاىك  ةثىلة  ىىة طيَدةويةكة ةةوةةو  كة كةىة ؤلة   
ةى منةةةة خةاليَخى ةبةو ح ةيَ     . ةةة ، لةواةة ح يَ  جةاد ِة ةى و ثيتةى وةوف

 اى كةةاة   يَفةةةة ةةةةدةاو و ةةةةدجةةةاد ِة ةةةى وةةةكيَك ةةةةو لةةة جيَبةةةجيَةاى   ةةةى  دو
وةةيكطةك ىوَةخةةداوك ةةغةةاادا ئةةةةااب و ةطةةد    وةةةةآلب لةةة ةة . ةاو ىةؤكةكةةةك ئةةا  

ضةةايك و  ئةةاا ييةةيا  ةةةةو، ىةةةؤوز ئةةةحلاجيش لةةة ئةةةوىوثاو  ِةةةىةاةةو و  و     
ةريوةىضةة  واك  ةةةو جياواؤ لة ةريوةىضةة   ةكتةة  وياو  لةةةىئةو  وةةاىك  

ئةةاا    ةكتةة  وياو  و ةةووةىوَة  ةةةاوةاة  و كةىة و     ةثىلةكة ةةو ضةةةة
  .ئةةاا يش ةةو لةضاو  اوىةوَةاةياا لة ةاوضةك ةةغاا كة وةىثةى ت  ئةكدد

لةيوةةةك  دوةةةةو  ى وتيَةةة  دوةةةة د ىكةةةوت ةاةطةةةواؤك ئةةةو ك ئةةةكدد كةةة    
ِىىةاةةةةةاىك تةةةةةيا ةةةةة  ةةةىىةو دوَتةةةة دك لةةةة ىوَطةةةةك كةد تاوةةةةك  وةةةةىةاؤك  

ىوَةخداو كاة  حيز  كةوتكةة  يةتة دةك ِةةىب    . يةاةيفيَةداو ةة ىاثةىةوك   يفف ثيت
كةد تاك وةةىةاؤك  )وةةاى ت ةة  يَفة  ىاثةىةوك   يفف  و  يَفة  كاىك وةكالكةى و  
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و يوةةةةطداة  ئةةةب ةريوةىضةةةةة ثيَيةةا  واةةةةو كةةة ئةةةو  ثيَةة  ةاِةتدوَةةت ( و  ةةىىةو
كةدد و ك وةةىةاؤك  ةاوىةكَ لةِةةلَ ىاثةةىةوك        كةد تا ةةلةةة  ىىة يَةة لة ىوَطةةك 

 . يفف  كة ثيتيةاة  ىلَ ئةكات
وةةش و ت ئاىةاوةةتةوةك  دوةةةة  (تيبةة  كةةادى ) ةةةى و ت ةاوييةةم كةةدد،  يَفةةة    

د ىكةوت و ةاةطةواؤك ئةكدد ةةى خةةةات  ضةةكااىك و ت ىوَطةوةةت ةةى ىووخاةةاة        
 .د وةآلتة دوةتاتىىويةكة

دد ةة ي اى وةةت  ةاوىةوَة  لةة ىوَةخداو كةاة  لقة       ئا لةب كاتةدا    ثةوة ةاوم ك
كةىدوتا  و ئةب ىوَةخداو  تاىةاد وةت  ىىة طيَدة ةةو كةة حيةز  وةةدا  ضةةكااىك     
 ةةةةةو  اوثةةةةميا  ةةةةةو  لةِةةةةلَ ثةةةاىت  دميةةةةكدات  كةىدوةةةتا  لةةةة  ىىة ةةة   

 جةةطاو ى كاة  حيز  لة قىةاغة جياجياكاةةاا ِةةليَك قاى  اةيَتييةا    . كةىدوتاةاا
تى اى كددوو  و ئة ةةو ةةلةطةوةة لةوةةى ئةةو ك كةة  ةيةىيةكا  خةاو ة  وؤ ك        

و قةآلضةةىكددة   8663ك  ةةةةات  1ةيَطة ةةا  ثةةاو كةد تاكةةةك  .  ىىة ةةطيَدةو 
 يةىييةكا  لةوةىد وت  كةد تاضييةكا ، حيزةةي  ةيةىي ثةوة ةةاك كةدد ةةة      

ئةةةةب ةاةةتةةةةو ةة ةةةيَة  دوةةةةةك  ةوةةةة كةةةة لةةةة      .  ىىة ةةة  كةىدوةةةتاةةو  
ةري و ىويةكامناا تى اىك ئةكةب ةةةآلب ثَيةو ةتة لَيةد دا ةةثةلةة ئا ةاي  ةةةةب ةةى        
ئةو ك كة  ةلةةوَ ت  ثاىت  دميةكدات  كةىدوتا  ةة وةىؤكاوةتي   ةي   تةةاك 
ةاىؤاة  ةة د لة  يَووودا ةريةاضيَتةو  ضةةةة وةدا  و  ةؤاىا   ةيةىي   ةةآلتةوك   

 .ز ِدتد وت  ضةوواةاةةو ك ةةى   لةئا يَ
ب (ى وة  حةاج  قةادى  ) اوىةآك  ة ياك وةىكدد ك  ةلةةةوتةو لة كةىدوتا  

ىاؤك كدد ثةوة ةاك ةةات ةة تيبةكةك ئيَبةةو ، ئةةووش  ةاوىةكَ ئيةها يم ىةةيوك      
 .ةيك  و ةةو ةة كةويَة  ؤؤى ةزوك لة تيب  كادى ةطد  ةةو ةة وةكيَك لة ئيَبة

ىي و كدوَةاىوَةي ةةتةاةان  يةاةيك ى وة  حاج  قادى ئةةاا ي لقي حيزةي  ية
 ةىضةةةةا  لةةة  . و كةوةةيَةي كى ةآلوةةةتي و  ةةيةىييةكي  ةةةى  ةةةةةاوةاة  ةةةةو    

 و   ةةةيةىي و خةةةاو ةي ةةةةرين  ىىة ةةةطيَدةاةة و    (ةةةةةىن وةةةةىيا )وةةةةىد  ي 
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خى ةوو   ليوةةةن لةق و  ةيةىييةكاةي كةىدوةتا  ةةةو، ةةةآلب دواجةاى و دوان        
 لةوةىد وت  ةةكدوَطرياواة  ئة   و ئي تيخباىات واآلةيَةي ؤؤى يواةي  ةختةةيَ 

لة وةفَيباة   ةة يا كةدا و ئةِةةى  ةة يا ةةكداوةة لةةاىويةااةةو ىؤلةَيةة  ِةةوى ك          
لةو ىؤياةةدا حيز  ىؤلةةن ئاؤا و ةةةةؤن  ةةةو لة وةفيَباةي  . ةطيَدةاوة لة كةىدوتاةاا

منةوةةوةةكي ِةجنةة   كة ةةى ةطاىن  يَد ةكاةي ئة   و ئي ةتخباىات ئةةةوةةةو  و   
ئةةةيَت ةةاون  ةة ياا  ئةةكد  ي     ..  ىىة طيَدة كا  ةةو  لة ىوَباؤن ىاو  حيزةاا

حةث ة و جة الي ىةلي ةاوز و  ةةىو  ا تيَةى ةةىا    ةتةةا ضةاوىة و و كةة ال      
ئةة ا  و  ..  اكري و حة ةة ئةة يين ةةىوةا و تاوةةى و ىةةلي و وةةآلح لةةةري ةةكةةب        

 .د وا   اوىةوَي ئاؤان تد
 

 كىَ بوون؟ 4591سةركردة سةرةكييةكاني ئابي 
ةطةىةوَبةةةو  وةةةى  يَةةوووك دىووةةتبةوةي ةةةةى ك وةةة يكيي ةةةاو   تليَةةد و  ئةةةةيَ

وةةةىكدداوةتيي حيةةز  كةةة ةةةة  يَفةةةي ىوَيةةوةيزب ةاو ةةا  ئةةةةدد  كةةة وةةةى تان      
 .تةِدوَئوةى ةلةااةي ئا ةداوا  لة د ىكةوتك  وياوةتي خدؤ ىةةو  وةىضاو  

 ئةةةاا   كةة   ىةا ري ىةةةاولةال   ؤ كة  خةةودك و   قىلةيي ةة ادو  ةةىك و كةتفةك ويَ
ىوَبةاؤن   لةو كاتةو  ىؤلةي ِةوى وا   ةةةو لة و ىضةةىخاةي  ي حيز  ةةو ،ي ةكتةةي وياو

 .ةةى و جيَبةجيَ كددةي ىوَباؤن ةةوَي خدؤ ىر ااحيزةي  يةىيي ىيَداق  ىى طيَدةوي
 لةة ىةوَةي  ىىى ةطيَدوَتي  حيةز  و     و  كىوة  تدةةوةة ِةوى ئةب ويَ كةضةةوة 

ويةك ئة ا  ةى يد ى  تةحدوفييةكاةي ئةب وياوةتة  ف ةىة جة او ىن ىيَداقيياا و
وةةش ةةى ةةة ي ئةةةو 8661 يَفةةةي ئةةاةي و وةةىظيَت ِةةةىؤن كة ةةكا ك لةةة حيةةز  دا 

ةةاقد    يَكاوة كاوةةو  و ت وةةيب ةاوةدن و    دوةةوا وياوةتة ةةو كة وةاىضاكاةي 
 .دوو كةوي وةى كي ةةو  لةب ىوَباؤ  كة كا وةدائيها يم كة 

 و  8668-8656لةةةة تةةةة ةؤك  ( تةةةةحدوفي) ةىضةةةةةا   يَفةةةةي ىوَيةةةوةيز ي  
ةةى وةةى     ةاآلو  لةو كاتةو  كة ىةةاولةةىوم قاوم د و  كةدد ةةة   ةكات،ةد وتثيَ
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ىوَخى ةدد  ةى  يَز  كىةةثةىوةتة  ةةاو كا     ةة ىوَةخ تكةكاةي حيزةي  يةىي،
 يَد ةةةددةيا  ةةةى وةةةى حيزةةةي  ةةيةىي و  يَةةز       و  وةةةى  ةةاةى و ةةةى ِةىةاةةةة 

ثةوة ةاوي  اوكةاىوي ى مسييةي ةةة حيزةةي     قاوم لة  ة اةةاتاا  ،دميةكداتييةكا 
 . يةىييةو   يَيتبةو و  ةى  ةىا ي خىن

اةةك ةةِدتةةةةى و ةةة ىن   حيةز  وياوةةتيَةي  ىى ةطيَدة    ،ةةىا بةى ةةب ةاى  ئةالةىؤ  
ثاىضة ثاىضة ةةوةيا  لةة ةيَةةا   يَفةيَةةي  ىى ةطيَدةاةة      ةىكدداوةتي واك وجياواؤوي ةريوىة

 يَفةةةي و كةةة ثيَ ةةةواةةك ئة ةةة ةةةةو   تدةةةة يَزدوةةةةن ةةةى د وةةةلةات و ىِةةدت   و  يَفةةةي 
ئةةو  . ةة ىاووَوكاىوي حيزةي  يةىيي وىظيَت و ةةىي و ةاويةكاةييةةو   ةةو خىةةوتكةو 

ةخ تكةكاةي حيز  و دؤوتةكاةي لةة ةةاو وةةثادا و    كاتة حةة ةت د و  داوة ليَااةي ىوَ
 .و  اةاو د ىكددةيا  ِةىؤوَةي كة كا ك لةو ىوَةخ تكة ثتةو   وكددةةو آلىو وةةةة ث

 ةيةد  ةةو كة  ة ا  تاقبي ويَ كةضةةك ىا ري و  ةى ةاو ىؤكي ئةب وياوةت و
ا وةىك  ةلةااوةو  دا لة  يَفةي ئاةا 8661لة والةي   وك ةةو  وةة ادو  ثيَيدة ؤ كي و

ةةدةو    ةةنَ ةى ئةو حيزةة تيَةى ةى ك كة دوان كة   و ِةوى نو ةةو   ةلةاوَدوَةي 
ةو  و ةةة  و، ئاؤاواةةة  ةلة ةا  8663دوان  ةةاتي  و لةةاوةددةي ئةةااب ويوةةطد كاةي،

 .كداوةو  دةاةةك ةةكَ د وت ةة ىوَةخ تكةو ك ىوز كاةي يةان ىوَباؤوَةي  ىى طيَ
ةكة ةةو  كةة   ئكةة ةةري لةةو ىؤياةةة      كاتيَكضةةا ئةاؤاىب  ةوةة   ىوة يب وضةةا قة

 ةةتةةة ان  ةةةلة اتين ىؤيوَةةةي ةةةةنَ ةةةةوو  لةةة  يَةةوووك ةزووتكةةةو ك ةييةةتباةي و   
 طدتاوة،ةمتا  و ىآلةةوتاوة و د وةةكة ئةِةى ئةو ىوَباؤ  وةى  ىىة طيَدوي ىيَدا ،

 .و جي اةيياا ىووك ئةدا ةةت ىيَدا  ةةلةةة ِىىاةةاىوي ِةوى  لة ةاوضةكة
 ةةولةيا  دا  ةة يا وةةيب ىةادل لةة      ، 8663ثةيَش وةالةي   كةتفة ويَ قىلةييةكة 

ئةو  ةةو  ةىدوو ىاةةةىك ِةةوى ك     ادن  ا م خبةةة جيَطان، ا   وةوةدتيَدن ي
جةةةة ال حةوةةةا ىويا   ي حيزةةةةي  ةةةيةىي لةةةة ىيَداقةةةاا وةةةةيب ىةةةادل وو يَةةةووو

 ةةى ئةةو ك ِىى ثاةةكةة ةةى خىوةا  و         كةدد ى واةةةك  ىوةةىوا   دووىخ تةو  و
 .ىاةةى  وىظيَتييةكاةيييا  تةخت ةبيَت
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 ت ةةةيَين ِةةةوى  ةةةةو كةةة ئةةةةيَ    كة ةىو ىضةةةىخاةيَةي  8661 يَفةةةي ئةةاةي  
ةةخيةكيَيةةةةكا  و جيَبةجيَةةةةةى كاةي لةةةة لي ةةة  ى  ةةةي  وةةةة ةةةةاون  ةتا ةتا

 .تةييتباةيي ىيَداقاا مبيَكيَ جةآلةةو ك  يةىي و
جةة او ى   ىوَةخ ةتكةكاةي حيةز  و   ،لةِةوَية ةةب  يَفةة وة يكيية ئةلةقة ةةىا بةى

 ةة ةو  ةيَة وةت دين ئةةب     و ةة ةةلةةة ةة تةةان ةةى ةلة تيا  كدد ةى ةةدا، فيا  
 .يداةة ىاو وتا 

لةب ةاىودؤخةدا    ؤؤى ضايكاةة و ةة تةةان دين ئةب ىوَباؤ  ضةةوتة كةاىب كةدد    
 وَة بةويش لة ئةةاا اةي ئةو ليوةةة و ىوَةخ ةتكاةةن ةةةىة   و ةة  يَيت  تةةيا وةت ك

 .ؤ  و  وة يين و  ةلثةىوتةدا ةدةلةِةلَ ئةب ىوَدة  ئةةدد
لة ئةجنا ي ئةب وياوةتة ضةوتةدا ىوَةخ تكةكاةي حيز  لة واقيعاا ثاىضةة ثاىضةة   

تَيطةوي  لةة ئا اجنةةكاةي حيةز ، لةة  ةلةةَو ةت ةةىا بةةى ةةة حةةكبي          لة ىوون ةةو،
لةةة  ةةيَة ك كةةاىكدد  ةةةى  يَكاةةةةدن ئا اجنةةة ةزوةةك و دووى كةةاةي حيةةز ، لةةة   ىيَةةدا ،

 ةلةةوَ ت ةةىا بةةى ةةة    لة ةاوني و ،اتيجياا و دوي كاا، لة تاكتيك و ةاويين دؤوت و
 .حيزةي  يةىيي وىظيَت و ةةِي  جةآلةةو ك  يةىي لة جي اةاا وةكيَتيي وىظيَت و

ن وةكطدتةو و ةة ىوَةخ تين وةةكطدتةو لةة حيزةةاا    كةواتة ةة  ي  جىىوَك ةة ةيةد
ةاو يَكةاةي وةةىكدد كا      ةلةةكاةي حيةز  و  يةاوةددة آلوي و دىكاةا  ولةةةى . ةة ا

  و  ليكيكييةكا  ولة  ة ةو  ةوَكيَةاا ةةوةةو  كاىوَةي ئا ةدان دووى لة ِيت ثةودة
ي و ت ئيَبةةو كةة  ةةو و    كةوةاة  .ةا   اوىةوَيا ةطد  دووى لة داةةةةىو  ئاواوي ةيَ

ئا ةةاد  ةةةةوو  ةةةى   ىؤي خةةةىوةي دا ةؤىاةاةةةةو ك ىوَةخ ةةتكةكاةي حيةةز  ةةةةوو  و  
 وةكجاىةة خةوَكطةى ييةكي ،  يففةتاا خىةةكة تكاا  لة ىوَطان حيز  و قةىةاةياا  و

ضاى وةةىكددةيَةي و  ةا    ةِةةىةاو  ةةى  ئ يةا ا  ةةو وةىكدداوةتيية ةة ا و  ةةو ،د ِبة
تيَةى ةةامنا  ةةةة ىوَطةةان  و وَ  و وةةةىةةخىوي حيةةز  ةثةةاىوَزو  و كةةاىدةكةةة  ىى ةةطيَ

 حةكبي كىةةثةىوت وخاةاةي وىو كة ةبةو ىاوتاا ةةى و ةةدو يَكاةي ئا اجنةكامنا  
 .لة وةىوو  ة ةوواةةو  دىةةا كا  و ةة كةىتي و ىِدتين د وةآلت ةةو
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 ةةةاوَك ةاو ىةوةا  ةةة    . ةةو  يَة وة ضةةا ةريوىةاوةت لة ةاو حيزةاا دىووةت ةةةو  
ىاثةةىةوكيَةي  يففةي ىوو   لةِةلةيةاا  ةةةو كةة   وةةىةاؤن  ِدتكة ةةىك ىوَباؤن كةد تةان  

 كةةىا بةةى ئة ةةو  ةةةاوَ   . ةةيَتة  ىىة ةيَةي ىاوةتةقيكةك ِةةىل ىيَةدا     ئئةدات و 
ةةةاو حيةةز  كةةة ةاو ةا كةةةك ليوةةةةن ةاوضةةةك ةةغةةاا ةةةةو و   دوةةةةن ىوَةخ ةةتين 

و ةةةى ئةةةب  ،وا  ةةةةو ةاو ىةوةةا  ةةةة ىاثةةةىةوين  يففةةي  ةةةةةو خ ةةتكيَةي ؤؤى ةةةداةىوَ
حيزةةة  ةيةىي    ِةةي  و  ةوةيئةةؤ  و  ىوَباؤ  يا  ثةةاوا  ئةةةدد  ةةةى ةريوةةاو ىة   

 . كا  لة  يَووودادة طيَو ىىة
كةةة ةةةة ةةةاون ئةةةو واددا ةةتةو   ،ة يش لةةة ةةةاو حيزةةةاا دىووةةتبةوييوةةةةي وةةيَ

 لة كادى كاةي  حيةز   تيبيَكواتة  8(ةادى احلز ةدوق    ك)ةاوةداو  كة لة يوَد ةاون 
كادى  لة ؤؤى  ةوَين جيةا جيةان    تاقبةكادى كاةي ئةب . دا ا  ةة  ةكتةةي وياوي

 .ىوَةخ تكةكاةاا ىؤلةي دواى ا   ةةةو
خةةاتي ضةكااىاةة ةةو و لةة ثيَكةاو ئةةو ئا اجنةةدا      ن ويَيةب،ىوَباؤن ئةب ىةوَطاوة

ةةو  ةة يَةي دوةاى لةة   خةةاتةكة ا   ةةخييةة ا  ي دويقةىةاة  ة يا و و ضةةا
خةةاىوون ىيَةدا    ؤؤةطاو كةاةي  ىاثةةىةوين   . يَووون جةآلةةو ك  يةىي لةة ىيَداقةاا  

و  تة يَكيَئة داوتاةيَةة  ةتا  ةتاوة ةاون ئاؤاوةتي و لة خىةةوىدةي تيَةى ةى كاةي 
 .اقةو يةكاةي دوةةن حيزةي  يةىيي ىيَدوةضيَتة ثالَ ىاثةىوكة  يَوووئ

                                                 

 
قطىار  و ح ة  ال ةدوس    حركىة  -املسىلةة   البرييىة العةدا   )ىةىل كةىوم وةىيا، لة كتيَ  . د 

 :ئةكات( ةةىوق ئةلةادى)دا ةةب جىى  ةاو لة ِدوثي 111يثةىة  ( 8663 املوت
تيَةى ةىن ةةئةةؤ ةوةي حيزةةي كةة ئةةةااؤواى     ( 51-11)ةةو  ثيَة اتبةو  لة تيب  كادى كى ةلةيَك "

ئةةاا ة دواى كاةي ئةةب ِدوثةة   . و ةةووةى و دواتد ةزة با  ئيها يم ىةيون وةىكدداوةتي ئةكدد 
ئةب تيبةة ةةى ةلة ةتيي   . ةدو  ةةو  لة ئة ني خةوة  و  ةيؤب ةاؤو َ ىةةاو و ةاىو   ةي   تةةا

وا  كدد لة ةاوضةةن كاؤ ييةة، ئيكجةا ثا ةكيةةوا  كةدد ةةةى و       8663ن  ةةاتي 1كةن ةزووتكةو 
تيبةة  كةةادى ثةةيَش جياةةوةةةةو ن قيةةاد ن  ةىكةةةؤن  ةةة ا  ى خكةةة و تيَبيكييةةةكاةي     . ةا ةةةوى

ةةةو لةة   ( ةةصةد )قياد وا   ةةةو  و لةيوَد ثةىد ن ةةوويكطةوةكي ئةةااؤواىواا كةة لةة ِىىة ثةاةي    
 ".ةيون و  اجيا ىةيون ةدان خاو ةي ةةو ، ضايكييا  ئةةةاةاةةغاا و ئيها يم ى
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 (فريق من كوادر احلزب) تيميَك لة كاديرةكانى حيزبريَكخستنةكاني 
كدوَةةةاىا  و  ىؤ ةةكبريا  و وةةةثا و لةةةةاو قةتاةيةةا  و (ةةةةىوق)ىوَةخ ةةتكةكاةي 
 .خةاىوون ىيَداقاا  ةةةوو  جةتياىاةاا لة ةةغاا و

 و  وتدووي ئةو كاى وةاتةن ةةوةةى ِةةوى    وىاوتيي  يَو ك ةةاوَ ةاوةدد  لةةى 
ةاوةي ئةةو ةاىودؤخةة ةةةةب كةة تياوةاا        تدو  حيزةاا  ات، ثيَةو تة ؤواتدتيَةى ةى

ىووواا لة ةاو ىيَدا  و لة د ى و ك وآلتيياا كة د وا  والَ ةةوةى ئةو ىووداواةةةدا  
 . ةؤاىاةي دوةة ةة ئاؤاىن ئةو ىؤياةةو  ئةتفيَيكةو  تيَثةىةوة  ةةآلب    و
ىداة  قةا ري ك كةدد و وياوةةت  ةةةوَ      ر وةة ىدا خدؤ ة 8661لة  ةاةط   او ة    

دا ةةواةكا ةةةة 8661 ئةةةاةيلةةةة ةاو ىةاوةةةت   ةةةاةط  . دةاوةةةىظيت ىووك لةوةةةةى  ةةةةلةبالة
ت ةة وةىكدد و  خدؤ ىر ةةدةاو كةك حيز  و ت  اوتاويةت لةِةلَ وياوةت  وةظيَ

لةةو ىؤي و  ةةىا بةةى ةة اةةة ةةى ةلة ةتيةددة  كى ةلةةة ة ةةوكةكاة  دي ةةة        . د ىضةو
َيوةيزب و  يَفة  وة يك  لة ةاوضة جياجياكاة  ىيَداقاا وةىك  ةلةةاا و ةةة ئا ةةدا لةة     ىو

ةةةاو  اوىةوَيةةاة  ةةةاو ؤوكااةةةةكا  و ىوَةخ ةةتكةكاة  حيةةز  لةةة كةىدوةةتا  و ةةغةةاا و      
 .ةاو ىةاوت و خةاىووك ىيَدا  و د ى و ك ىيَداقيياا و تيَةى اةيا  ِة ةك وةةا

و ىِةدت كةة   ( وةلب )ك  زب  يَةاؤوَة  ةةىوَيَيوةدياوةتيةددة  ىو ،لة وةى تادا
خىك لة واؤ يَكاة  ةة كى ةلةاا د ىخ ت لة ئةةاا يَتي  حيز  كة لة  ةةةاكَ جةاى و   

 ةةى ةةى منةوةةة لةة      ، ةوَكاا ئةو د وتةيَيةاةةو وة ِةويةتة ىوَو وةةك  ؤؤى ةةةىؤ    
، ا د ىوةةدد د81/16/8665لةة  كة ( لتم)ةآلوكداوةو وةك  ليوةةك ةاو ةاك ىوَةخ   

 :ئةلةيَتةةواةكا ةكة  ةى، ةةجىىوَك كةيَك وةىوةىة ئاوتيَةيِةويتة  ىةوَو كة
ىوَو ك واؤ يَكا  ِةويةتىتة  ( و  ةة د)ىوَةخداودا ةى منةةة لة ةةغاا  وَكلة  ةةا"
و لةةة ىوَةخةةداوك حةوا ىويةةاا % 15ةا ةةةىدا ِةويةةتىتة  ( )و لةةة ىوَةخةةداوك % 51
 ".ةةو ة ا  ىوَو  ( واتة ةةىات)

. حيزةةة   ةةيةىي  ىيَةةدا  لةةة  ةةة ةو  يَووووةةاا واؤ يَكةةاة  واك ةةةةخىو  ةةةةدوبةو
بةؤ ويةكاة  ديك حيةزةيش ةةةواةتةاةيبةو   يَة و تةةاةةت وتةب و ضةوواةاةةو  دىةةا 
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 ددةيةا    ةةةةاكداو تا ئةو كاتة وى ك  يةىييةكاة  ىيَةدا  تيَةك ةيةةيَك  و  ةةؤاىا      
 .  يةىيَت لة ةةىائة لة حيز  و خةد ىاِةواةاةي حيز  وا  ةلةةةةواىد ةةت واؤ يَكا  لة

كةواتةةة ة يَكةة  ئةةةب جةةىى  واؤ يَكاةةةة ضةة  ةةةةو؟ ةةةة دلةكياويةةةو  ةةةة ئةةةجنا     
  ئةب ي اى  ؤؤى ك ئةةاا ا  ةةةو،  يوكىكتدوةىكةتةددةة دىةةااةةكاة  دوي   و ةة 

كدداوةتييةك  ؤاو  و ةائة يَةةاك و ةةةة اة   تباةةةةوا  ةةةةو ةةةةو وةةةى    ةةةةلةةة ةةةاىة 
 .ؤلة  حيزة  كددةةو كىة

 ةوَكاا وةاخيبةوة    وَكدياوةتيةددة  وة يكييةكا  و ىوَيوةيزب ةة ِيت  لة  ةةا
ىوَةخداو ويةةي  و ىِةةدت،  ةةةى ةةةى منةوةةةة ىوَةخةةداو  كدوَةاىويةةةكاة  ضةةكني و       

 ةةىو  ا لةة   . لةة حيةز  جياةةوةةةو    ثةيَآلو  خةاىدةةو  ِاؤويةةكا  و ثييةوةاؤو    
دا ِدوثيَة  ة ةىلة لة كادود  حيزةييةكاة  ةاو ىوَةخداوك قةتاةيةا  و   8661والة  
ىَوةخةداوك دوةةة كةة وادا ةتيا  ديك وةةىكدداوةتي  حيةز  ةآلوكةدد و ،         وَك ةةا

ا و ةآلووةا   وةا  و ىِيَةدة  (واتة ةةة ادو  ةةةىك  ) ة ا  ِدو  وتاىوَة   ةةري ئةمحةد 
 ةوةةةلةكاة  ئا ةةت  و  )  ئةةةو وتةةاى ك ةةةة ادو  ةةةةىك لةةة ِىظةةاىك      .كةةدد و 

اا ئةةةو يةةدا ةةووةةيبةوك و وةةةىكدداوةتيية وة يكييةكةةةك حيةةز   ةولة(وة ةةياليزب
وتةةاى  لةةة ىوز كةةاة  خةةةاى و ك حيةةز  ةيةةاىوَتةو ، ضةةةةةة وتاى كةةة ىوخ ةةاىك  

دا  8661لةةة ثةةاوزك  .ىاوةةتةقيكةك وةةةىكدداوةتيية ىوَيوةي ةةتةكةك د ىخ ةةتبةو 
ك حيةةزةيش كةةة ةةةة ىوَةة  كفةاوةةةتيةددة    وةةةىكدداوةتييةكة و ر  داىة ةةاىخدؤ ةة

، وىد  وىد  ثا ةكيةةةك لةةة ِدتبةةةوحةةةكب  ىةةاول ةةةيب ىاىةةةاا  فةة  ىوَطةةاك   
 ةلةةوَ ةتة ثةدة ىو ةةةاويةكاة  كةدد ئةةةو و ةةة  يةةاك ثاىاوةةتك  ثيَطةةك خةةىك و       

 . اةةو ك لة وةىكدداوةتياا
ة ئة ةةو   ةةىة لةة كةىدوةتاةاا ةةةىثاةةو و  كة      دا8665والة   ، لةةيَجطة لةو 

 نئاوةى  88كةة ةاوة     ىوَيوةي ةتةكا  ِةىؤوَة  دوةة ةةو ديك دىؤ و د لةوةكاة  
ئةكدد لة ىيَداقةاا و خدؤ ةىةيش ثيةتطريك     ويا دى و او ك ِىىةاة  ةاوةى اوةداى

 واو  ىةةاول ةةةيب ىةةاىر  ئةةةو  ةةةىة ك لةةة كةىدوةةتاةاا ةةةة ةةةةى اةدة     . ئةةةكدد
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ةةةو كةة    (ع.و.ح)د  وة يكييةكاة  د وتيثيَةدد و   ةاةا  و يوَدكةوتك  وةىكد
كجةا كةوتكةة ثيَيةهك َ    ي ة ةو وياوةتةكاةيا  لةب ىواةطةوة اا  ة ت   يَكةا و ئ 

ةى واؤ يَكا  لة  ةلةةوَ تةكاة  ثيَيةةووا  و ةةى ئةةو و ئةةو       وااكدد  لةِةلَ وةك
ا  و  ؤاو  ةةىةداودؤخة لة ةاو حيزةاا ةةتةقيَتةو ، ئةو  ةةو لة ئاكا    ةثىىل ةاىة

، وةةةةىكدداوةتيية دا8661لةةةة ئةةةةجنا    اوةثةوضةةةبةوة  تةةةةواوك  يَفةةةة  ئةةةاة      
وةةةاىك  ةةةثىلة  وةةااواىىوَيوةي ةةتةكةك حيةةز  كةةة لةةة  ىوةةةة ةييةةتةج َ ةةةةو ةدة  

 ييا  ةاات كة واؤك لةو ىوَباؤ  ضةةوتةك  يَفةة   ة ىى طيَد  تاؤ كة ةبيَت و خىك وا 
و  ةةواةكا ةوةكيا  ئا اد  كدد كةة   يَكاو ، ةى ئةو  ةةةوتةو ى  كةو 8661 ئاة 
ت  ىةةاول ةةةيب ىةةاىر ِدتبةةةو ةةةةآلب كدؤكةة   يَفةةةة  آلى خكةةةك لةةة د وةةة وَك ةةةةا

 .ىوَيوةي تةكةك لة ضةةا د ىةدةوكيَة  يوتيةياا  يَيتبةو و  ةة  ةةةوت  وةىليَييَةاةا 
ةة   ئةو وةىكدداوةتيية  ة ةو ىوَطاوةك  ثيَ اوثيَ ةيا  ئةِدتةة ةةةى ةةى ىاؤوةدد    

اك  و ىاؤك كددةة  ىةةاول ةةيب ىةاىر، ةةةآلب قاىيةا ك       قا ري  و ئيتةادك ئيي
ثةوضةةلَ كةدد و  و ئةةو     آلةةةوا  حيز  ةة ِيت  و ةة وةكةا ةط   ةة ةو ئةةو  ةو   
خاةةاة  د وةةآلت  ىةةاول ةةةيب   ووةةىكدداوةتييةوا  ةاضةاى كةدد كةةة دىومشة  ىو    

 .ةو ىاىر و ئىتىةى   ةى كةىدوتاة  ىيَدا  ةةىؤ ةةات
      

 ي ناو حيزباستييةكي ديكةي ملمالنيَضةند ر
دا  يَفةةة ِيةتييةكاة   فبالةة َ ةاوخىويةةكاة  حيةز       8669لة وةى تاك وةالة   

ئا ةدا ةةةو  و  ةلةةَو ةت   ةىوةةت لةة كى يتةةك  ةلثةىوةت  ةةغةاا و كى يتةةك         
 .د ىكةوت( ىوَيوةي ت)ةاو ةاك 

ييةك  ؤؤى و ثاو ضةةاو  ئاوةاةةاىك   ةى لةب كاتةدا ىةؤوز ئةحلاج دواك دوودلة
ثيَيةة ةة  كةةدد لةةةثيَكاو ةةةة يَزكددة  ( خاليةةا ئةمحةةةد ؤ كةةي) كةةة  ةةاوىةكَ ؤاةةةد

لةةةىئةةةو  كى يتةةةك  ،، ِةىةاوةةةو  ةةةى ىيَةةدا 8661يوةةةةةكاة  دي ةةةة  يَفةةة  ئةةاة  
ةاو ةاك ثيَ  ةاو ةةو ِىىةاةةاىك ةةات لة ثيَة اتةك د وتةكاة  وةىؤكاوةتياا ةى 
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، ؤ كةي خةةودن    و  تيَة  كةةوتبةو  8665ىةاؤةةو  لةو ئيففيجييةك كة لة والة  د 
لةو ىواةطةوةو  ةدةوةاى دىا  ةكتةةةيَة     .وش ةى  ة ا   ةةةوت ِةىةاوةو (جةةا ل)

ةةة ادو   و ىةةؤوز و   ؤ كةي وياو  وةى ةة كى يتةةك ةاو ةةاك ثيَةك ة يَكدوَةت كةة      
كةةة لةةة ( ةةةاؤب ىةةةىل)ز حمة ةةةد ىةةةؤوةيَجطةةة لةةة وةةةدتيَد  ( ةةةةري ئةمحةةةد)ةةةةىك 

 وةةاائة ةةة لةةةو كىةةوةةو وةةةك كى يتةةةك ةاو ةا. لةةةخىةطدوَت د ى و ك وآلت ةةةةو
دا ةةةة ئا ةةةاد ةةوة   ةةةة ةو  8669ةدةوةةاىك لةوةةةةىدىا كةةة لةةةة  ةةاةط   ةةةةةات     

 اةبة ةةاة  ئة ةةةو ليَثدوةةيكةو  لةِةةةلَ  ةةةةاوَك ئةةةةاا   . ا ئةةاا ةةةكاة  ةةوةة
ة وةةةى كييةكا  دووىخداةةةةو ، ةةةةآلب د وةةةآلت    و ةةىثدوةة ليوةةةةك ةةغةةاا كةةدا 

د وةتةكاة  وةةى ةةة     ةاووياوييا   ةىو ت خةىك  اوةةو  ضةةةةة يوةةةطدوا  لةة     
 .دا  اةةو كى يتةك ةةغاا

قاىيةةا ك حيةةز  ةدةوةةاىك دا   ويكى يتةةةك ةاو ةةةاك ةةةى كة ةددةةةةو ك ةةةاىة ؤا 
ةى لةةةو  ةة(. كةد تةةاك وةةةىةاؤك و ت وياوةةةتيَة  ى مسةة  حيةةز  ىاةطةوةةةةيَت )

ةكدوَت ةةى ةةوةتك    ئة  او وة اا ىوَةخداو كةا  ةىوةا  د ىكةةوت كةة ئا اد وةاؤك      
يةة  وَد وتثيَة  كاى كاة  ئةةب  ةكتةةةة وياوةيية ةة   . حيز  ييكىةطد ك ةييتباة

دا 8669د ىكددةةة  ةآلوكداو وةةةك  ةةةاوخى ةةةةو لةةة ةاو ىةاوةةت   ةةاةط  ئةةاؤاىك      
ا ةاي ك كددةةةو ةةةو ةاىودؤخةة     و تياوةاا ئ (  ةوةلةك كى يتةةك ةةغةاا  )د ىةاى ك 

 : ةلةيَتئتاوبةتةك كة قةوداةة ةاوخىويةكةك حيزةيا  قةلَ كددةةو و  و ةة د   
وةكةةةجماى  لةةة يوةةاة  حيزةةةاا قاىيةةا ك حيةةز  ىؤلةيَةةة  كاىوطةةةى و ئةةةىوَك    "

،  ةىضةةةةا  ااة  ةلةةكةةةك حيزةة ية ةطيَدةوَةت لةة ىاوةةتةددةةو ك وياوةةتة ثداكتيةي   
 ."وية ةيةدوية قةولةةكاة  ئةو وياوةتةو ىةى ِة تة ةاوةةوتةاةيبةو ىؤة يَ

دا و ةةة ةاوةييةاة    8669ثا ا   ةكتةة  وياو  لة ةاو ىةاوت   اةط  ئةاؤاىك  
لةةةةاو حيزمباةةةاا  ( ةكا ويةةلةةةثيَكاو ضةةايكةدد  و ئاىةاوةةتةكددة   فبالةةةيَ ةيةد   )

و وةك  ةا   ةآلوكداو وةك  ةاوخىك دوةةك د ىكدد كة ئةب ةآلوكداو وة د ةطااةة
ىوَو وةةةت لةةة ضةةةةةة ةةةة  8665 ةةةةةو ةةتاوبةةةت ثةةاو كىةةوةةو كةةةك ةي ةةاة   
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 ئةةِدت،  ةكةة يةاوك  ةكتةة  وياوييةو  ى خكةك لة  يَفةة تةحدوفيئا ةداوي و ةة 
ئة ةو ىوز كاة  خةاى و ك حيزة   اةاا ئةب ى خكةِدتكةة ةةداوا  ةةةة  و داواك    

ا وةىكدداوةتييةكاة  حيزةاا ةةىثدوياى  ىخ تكةو ك ئةواةة ةةة  كة لة د ؤِودو
لةةة  يَفةةة  ئةةا ،  ةةاوةة  ةاوةةة ةآلوكداو كةةةك  ةكتةةةة  وياوةة   ةىضةةةةا  لةةة    
ثيَيةكييةكةواا ةة يَة وةك  ىاوت  ةوةلةكةك ةةاو كددةةةو ةةةآلب لةة كىتاويةاا      

 :ةلةيَتئة كى يتةةك ةةغةاا و    ثةدة لةة  ةلةةكةةن   ةى  ةلةةوَ ةتة   يَكاةةو  كةوتة ثاواو 
ةطةتك  ةةىد واب لةة  ةلة ةةةطاةاة  وياوةةتةكاة  ثيَيةةودا و     ةةكةوت  و  ةلةدوا"

وتةة  و ةائاىا ييةكةةة ةةةى   ىكةاى ةةةةو  ةةةى ِةةىىةوك  وتةي   ،داىة ةتك  ىوَبةةاؤك حيةةز  
ةةةةو و  لةةة ئاكةةا   ئةةةو  لةىةاوةةتياا قةوداةةكةةة قةلة. قةةةوداةيَة  قةةةولة  ةةةاوخىو 

بريكددة   اوىةوَيةةا  ةةةة تةكتيةةةة  ةةةةك كةةة ىووواةةةاا لةةةكات   ةلةبةةةت  ىؤ ةةك  آل ة
و ئة ةو ةةو   ىك داةةدةا  لةة خةةةات     ( واتة  يَةاؤ كاة  خةةات)ى مسييةكةو  

 ةواوةك  تةاؤ ك  ةجة او ىو  و لةيوةك  دوةة ةو  ةةو   ةىك خةلةقاةةاة  كة ة   
 و كا  ةة ةياةةوك قةآلضىكددة   ةىة  ةةك   ِةجناو ةى ةةياةاةةو ك ضة ةة ىاو

ِيت ئةب ةاىودؤخاةة كيَيةك تيو و قةولةيا  دىووةتةدد لةة  ةةةاوَك     و( ضةثدة وك)
 ."ىوَةخداوك ِةوى دا

ةيةةد و ىوَبةاؤ   ةلةةةكا  لةة  ةوةةلة      "دواجاى ةآلوكداو كة  يَد   كدد  وةةى  
 ةةاوَك  اوىةوَبا  لةة ىوز كةاة  خةةاى و ك حيةز      " :ةلةيَتئو " ةيَةةةتةو ويةكاةاا

داةةدا ةة خدؤ ةو  كةوتكة ةدوكااىكددة   ةلةةوَ ةت    ةىو  ا لةةاو خةدك ئةو كادو
 ".جيَطاوةت ةةاوَك وآلت   ىويالي ت لة  ة ةو 

 ئةةةيكدوَت، ك ثيَةة   (ؤ كةي )و  (ىةةؤوز )ئةب ةآلوكداو وة كةة  ةيَةاؤك ةةوةيك     
ةخات كةةة ةةووةةةى كاة  د وةةتيا  كةةددوو  ةةةة ثا ةكيةة َ لةةة  ةلةةوَ ةةتة   ةةةد ىو

ىةةؤوز    ثيَية .  ت ةة  ةةاوَك وياوةت  وةىظيَت  ى خكةويةكاة  ثيَيةووا  وةةاى
 -د ىةاى ك ِة ةكددة  ةاوةى اوةداىك لة ىيَدقةاا  )لة ةا يفةةوةكاا ةة ةاوةيياة  

  خةةىك ىاِةواةةةاةةو لةةة ةةووةةيكةكاة  ىةةةىل خاةىظةةا و   وغةةة باى (8665 ةةةةات  
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ك ك وىظيَت  كة وتاوية  حةةكب  ىةاىر و داوا   (ةيةتاميز) ةلةةوَ تةكاة  ِىظاىك 
 ةىو  ا ى خكة ة  ِدتبةةو لةة    . يا  كددةةوي يةىيي ىيَداق حيزةي ةلةة  اةاة  

ىؤيةا ةك ئةلةةةخباىك ةَيدوتة  ضةةةةة يوةةةطدك حةةكب  ىةاىر ةةةو لةة ىَيداقةاا          
ؤ كةةي خةةةودن  8669، ةةةةآلب ثةةاو (8666الاوةةا  ىايوةةتعبا: ةدةواةةةة ةا يفةةةةك)
ىةةؤوز ئةةحلاجيش    تةد اة  و دواثا ةكييَ  كدد لةة  ةلةةوَ ةتة كاتييةةك    (جةةا ل)

ثةةةاو ىاثةىةوكةكةةةةك ثاك ةةةاؤك ديك  ةةةة ةو     تكةةةةوت، كةةةة تةةاةةةةة   ةةةةوَين 
 ةلة ةةكةوت و ىوَبةاؤك ئةةب    (. ةيز   وةىظيَت  وَيوى)ى خكةِدتكيَة  ئا ةداةةو لة 

حيةةز  و   قاىيةةا ن ةكةك يىاؤوةددةةة  ئاىةاوةةتة  ىىة ةةطيَدةو   يدوو كةوةةة  ةةةولة 
و  ةةلةطةةةو لةةة     ةةةةو لةةة وةكةاتةةاا، ةا ةة   كاة  حيةةزي ةةتةةوَيو ةلةةوَ ةةتة ى
 8669ةكةووَت كة  ةاووك   ئدا د ى(ةةىةا ةك حيزةي  يةىيي ىيَداق )ى  كةوو  

  يكى ةاىوَة  دميةكداوةة : "مشةة وةةى كييةكةك ةدوتة  ةةةو لةة     دىوةآلوكداوةةو  و  
ية ي  ضيك  كدوَةاى ةى تةةواوكددة   ىىة ةة ةييةتباة   ي ىىة طيَدة لةيوَد وةىكدداوةت

دواى  ئة ةو لةةيوَد   ".ةكداوييةكة و د وتثيَةددة   ىىة ة وى يالي تييةكةدمي
دا ىاوطةواةةا و  8663ىةااوة كةة لةة كىتةاو  وةالة       ة مشةكةةك خدؤ ىو  دوكاىوطةى

و (    ىىة ةطيَدة  يدميةكداو)ةلةيَت حةة ةتة ةىىجةاؤويةكا  لة ئاويا و ئةةدوقادا ئ
 .ياليزب ىوةداىويةو  ةطةةة ةد   ةة ىوَطةك ِة ةكددة  ةاوةى اوئ ةولَ 

 ةكتةةةة  وياوةة  ةآلوكداو وةةةك    ،(  ةيةةةدنيَةة فبالة)لةةةدواك ةآلوكةةداو ك  
كةة ئة ةة دواوةني ةآلوكةداو ك     ( اتيج و تةةكتيك  و)د ىكدد د ىةاى ك ضة ةةكاة  

ةواةتةاة  ئة ة لةو  او وةدا و ئة ةو لةِةلَ دوو ةآلوكداو كةك ثةيَش خىوةاا   يحيزةي
ا   ةةةةى وةكالويةددةةةةةو ك  ةوةةةةلةكة لةِةةةةلَ    قاىيةةةا ك حيةةةز  جةةةىو ةةةة   

 ةوتيا  ةةة  خيَدا ، ةةىثدوياىاة  ئةو ةآلوكداو وة 8661جة  ةى كاة   يَفة  ئاة  
ةةةة  دا د وةةتيا  كةدد ةةةة دي  يَةةدو 8669و لةةة  ةاةط  ئةةاؤاىك  كةةدد وةييةكة  تد ة

ئةجنا ااةي ِىىةاةةاىن لةة  ةةةاوَك ىَوةخ ةتكاا و ةةة د ىكددةةي ئا ىيِةاىن دي ةةة        
 .ةة ةو كيَية ةاوخىويةكا  لة تةقيكةو  ةزوةبةوةةو   يَفةي ئا  ئةجةوآلوةو ،
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 راثةرِينى ثاكسازى
دا د وتيثيَةدد ةاىودؤخ  8669ك حةؤ وداة  5كة د وتاىوَووية ؤاوىةييةكة لة 

وياو  لة ىيَداقاا ئالةىؤةةو، ةىوة جة او ىك ىيَدا  ديك د وةةآلت  ىةاىر كةوتةة    
و وةةىويةو  و   نوةآلتة ةةضةو ةةد ة   ةىدوو ِةةىل  ي ةد  جةولةة ضةةةة ئةو د 

 . ةضةوواةا و  و وةىكةتي ئةكدد ئلة ة ا  كاتيياا  يَز  دميةكداوييةكاة  
لةةةب ةاىودؤخةةة ىوو لةةة تةقيكةو وةةةدا وةةةىكدداوةت  حيزةةةي  ةةيةىيي ىيَداقةة   

اوةةت     ةةتالةةو  وياوةت  كفةوةتةاة  لةثيت كى ةلةة دىومشيَة   ىىة طيَدةةةةو
داوا لة ئةةةاا اة  خةةاى و ك حيةز  ةةةات ضةاو ىةوا  ةة         خةدخىك ةياىوَتةو  وا

خاةةاة  د وةةآلت ضةةةةة ئةةب     وةة  ِةاوةة ةةى ىو  ئة  ةتا ئا اد وةاؤويةكا  تةةواو   
ة ةة جاك داواك ىلَ ئةكدا  ةلةةوَ ت  ىاوتةقيكةك خىك ئا ةدا ةةةات  يوةىكدداوةتي

ةدةوات ةةى ىوخاةةاة  حةةكب  ىةاىر       و دةكة وا  لةثيَيةو ك جة او ىك  ىىة طيَ
ةةةآلب ئةةو ك كةة ئةةب     . ةةةةيَت ةواخةد د  ا ةة  ىىة طيَدةو  و كةد تاويةكةةك دا 

ةو ةةمليَكيَت كةة ةة ةيَة وةك     ئ ةتة كةددك  ةوةةلةوةكة    ية ىوَيوةيوةىكدداوةتي
وت ةةةو ، ضةةةةة ةةة دىوَةواو   ةةو ىؤي كةةك       ةكىتاو  لةىةووك وياوييةو  ةةاة 

ةك ةاو ةةةاك خةةىك  ةةاىد و  لةةة ىوَةخداو كةةاة  حيةةز  و ةةةةةاوك   جةةةة  كى يتةة
ؤجنري وةت كىةةوةةو ك ةةؤؤكةو  ِىىة ثاةة وياوةييةكةك ةةى  يَز كةاة  دوةةة و     

 . ةى ةزووتكةو ك خىىةوة  جة او ى جيَ يَيت
ثا ا  لة كىتاو  جةةطةكةدا كىةةوةةو كة ةاةطةواؤوَة  ةةا ىك ليَةةوتةةو  كةة    

خاةةاة  د وةةآلت   ومشة  ىو و  د وةآلت  ىاىر ةةدوَت و دىداواك ئةكدد ثيتطريو
دا 8665مشةةك كةة قاىيةةا ك حيةز  لةة  ةاةط  ةي ةةاة       وى ت ةةدوَتةةو ، ئةةو دى  

كةةةك حيةةز  و  فبالةيَةة  ةيَةةةا  ئاىةاوةةتة و    ويةوةةةثاةاة ، ئة ةةة قةوداةةةة ةاوخى  
ا وةكات كةة لةة  يَةوووك حيزةةا     تدتةكةتةلة جياجياكاة  ِةواةا  ئاوةتيَة   يَكةا    

وةةةكيَك لةةة ئةجنا ةةةكا   ةى وةة يَكاة   اوثةمياةيَتيةكةةةك ةيَةةةا    . ةوَكةةة ةةةةو يَة
ؤلة   ةكتةةةي    ةىوةت لة ىةؤوز ئةحلاج و ؤ ك  خةودك ةةةو كةة ةةة تةةواوك كةىة     
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ؤ كة  ةةة تةةواوك ىوووةةدد  تةاقب       . وياو  و وياوةت   ة ةو حيزةة  كددةةةو  
ىا ري ىةةاولةال و وةةيب ئةلكاوةدن و     يَفة  ئا  كة ثيَة اتبةو  لة ةة ادو  ةةىك و

يوةةطد كاةيا ، لةكاتَيةاا كةة ىةةؤوز ئةةحلاج ضةةو  ةاو  ة  تاقبةكةةك ةةغةاا و        
 يَفةةةةة وياوةةةيية  ةلثةىوةةةتةكةك ئةةةةواة  ِدتةةةةةةى و واؤك  يَكةةةا لةةةة  ةةةة ةو    

 .  ت  جي اة يةَيوى خكةِدتكيَك لة ىو
وةةاخيبةوةيَة  د وةةتبةج َ تةكةتةلةةة كىةةكاةةةاا  كةةةنخيَدا وةةةى ةلةااةةلةِةةةلَ 

د ىكةوت كة  اوثةميا  ةةو  لةِةلَ ليَثدوةداوك   ةاو ةاويةكاةاالةةاو ىوزك كادود  
 يَفةة وةىةاؤويةكةدا و لة ىؤياة  جةةطةكةدا ةةواةكا ةوةكيا  د ىكةدد ى خكةةك لةة    

ئيبزاوا  كةدد، كةة   ( كىةطد ك  يةىيي ىيَداق )كى يتةك ةاو ةاك ِدت و ةة ةاوك 
ةةواةكا ةكةة ةاىةاوةتةوخى ى خكةةك لةة     . ةخداووَةة لة ىاوتياا ةةوة  ةةةةةو ئة ة ىوَ

وَت ةةة  يَةز     ةِدت و داواك كةدد ثيةت ةبةوة   ئة كفةاوةتيةددة  وةةكيَت  وةىظيَت   
 . خةدويةكاة  ِةية  ىةى ة 

 ةىضةةةةا  ئةةةب ةةواةكا ةوةةة كاىوطةىويةةةك  ئةةةوتىك دىووةةت ةةةةكدد لةوةةةى    
   ةةةو لةة تةقاةاةةةو ك  فبالةيَةةةك ةيَةةا  ةالةةة      حيز  ةةآلب ىؤلة ىوَةخ تكةكاةي

ة تةقاةاةةةو ك  فبالةة َ لةةةيَةا     لة جياجياكاة  ةاو كى يتةك ةاو ةةاك و  ةةىو  ا   
ئةو ةةو كى ةلةيَك لة كةادىك حيةز  كةة دي    . كى يتةك ةاو ةاك و كى يتةك ةةغاادا

خةىويا  كةدد لةة   ةاوةدا  د وتثيَية  ( ئةلةادىةةىوق )ةة ةاوك  تدب و دوايزةة ىوَيوة
ىوَةخ تك  ىوز  ةاىةاؤويةكاة  ةاو حيز  و كددوا  ةةة  يَزوَةة  ئةةوتى كةة ةتةاةيَةت      

 .وةىكدداوةتيية ىوَيوةي تةكة ةةىكةةاى ةةات
ةةىوق ئةلةادى، كة    ىؤلةيَةةي ؤؤى دوةاىب  ةةةةو تياوةاا،  ةةولةي ىوَطدتكةةةةىن       

زةاا و ت لة  ةوَكيَةي تددا ةةة  وياوةتيَةي  ىىة طيَدةاةةن ىاوتةقيكةن دا لةةاو حي
 .دىوَون ةاوي ئةكةب
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 (حيزبيَك لة كاديرةكانى تيم -فريق من كوادر احلزب )كؤنفرانسي 
ةى ليَةىلةيكةو  لة ةةاىن ةةةوَي حيةز  و ةاكىكييةةكاةي، ىوَةخ ةتكةكة ا  ةدةوةاىن دا       

حةي  )  دا لةة ِةةىة كي ىا ة   8661كىةفداة يَك ةبةوتيَت، ئةو  ةةو لة وةى تان وةالةي  
 ةةاوىةنَ ةة ةةااى ةةةةو ،  31لةةة كىةفداة ةةةكةدا . لةةة ةةغةةاا كةةىةفداة  ةةوةة ا( العا ةة 

ئيها يم ىةيون، خاليا ئةمحةد ؤ كي، ةةاىو   ةةي   ةتةةا،  اجيةا ىةةيون، ةةةىن       
 ةة ةو ئةةةاا اةي كةىةفداة     . تةاد ..كة ال ئةلعاةي، ئةةة وةةدن، ئيها يم ئي باىي  

غااو  ةة ىن  اوىةنَ  اجيا ىةيوويةو  ئةِةوةةداةةة  ةةوَين   لة  ةوَين جياجيان ةاو ةة
 .كىةةوةةو كة و ضةةا  اوىةوَيةكيش ثاوةواةيي ضةكااىاةةن كىةةوةةو كةوا  كدد

ثاو ليَاوا  لة ةاىن وياويي ىيَدا  و د ى و ن وآلت ةة دىوَةون، ئا ةاد ةةوا    
يةة  و ةةةة كةةىن ةة ةةااىويةكي تيَدوتةوةةةلي ِريوِدةتةةةكاةي حيزةيةةا  كةةدد و ةةِ

يي وةةةىكدداوةتيي ليوةةةةن  ةىكةةةؤويا  كةةدد و يكد ةةة  ئيااةةةةن  ةلةةوَ ةة  وةةة 
 ة ةو ئةِةىةاو  ةةدوان ضاى وةىوَةي و  ادا كة وةةكيَتيي ةةاو قاىيةا ن حيةز  و     

 .ثةوة ةاوي تةةاوتىلَ ةة جة او ىن ِةلةو  ةثاىوَزو 
ةاون حيزةةي  ةيةىيي   كىةفداة ةكة لةةاى ن ةةوةي دوو يوة  كة وةةكيَةيا  ةةة  

 -ليوةةةةن  ةىكةةةؤن و ئةةةوو وا  ةةةةةاون حيزةةةي  ةةيةىيي ىيَةةدا         -ىيَةةدا  
وةىكدداوةتيي كاتي كاى ئةكة ، ئيَبةةو كةة لةة وةاآلةي ثيَيةةو و   ةلةةوَ ةتبا        
ةةىا بةى وياوةتي حيز  و  يَفةي ِيتيي ئيَ تا و ى ضاوكددةي ئةىكةكاةي ئةب حيزةةة  

يدا، ئة اةة  ة ةووا  ِةواةاةيكة ئةةو ن كةة ىاوةت و  ةدةوةاى     تيَةى ةى   ةوة لة دواىةؤ
ئةو وة ةةةووكة ِفتةِى لةِةأل وةىكدداوةتيي كاتي ةى وةكخ تين تيَةى ةامنا  ةةةى و   

 .ليكيكيز ةكا  -وياوةتيَةي  ىىة طيَدةاةةن ثيتبةوتةو ةة ثةودة و   اىك يزب 
ون، خاليا ئةمحةةد ؤ كةي، ةةاىو     ئيها يم ىةي: ةى ئةو  ةةةوتة وط كةو  ةلةبووَددىا

ىةةؤوز ئةةحلاج،   : ئةو ةةو لة ضةةا ىؤيوَةاا د وتبا  كدد ةةة ِفتةِةى لةِةةلَ   .  ةي   تةةا
وةةكطدتين  ) يةا ئةل ةايف و  ئةةجناب ةةواةكا ةةن     ةح يَ  جةاد ِة ةى،  اليك  ةة ةوى و ح

ةةةوو    ةاا د ىضةو كةة لةةيَةا  وةىكدداوةتيي كاتي و تيبي كادى كاةي حيز( احلز  وح   -حيز  
 .ةة وةت و كاىوةاىن ىوَةخ   دىاوة د وت ليوةةوةكي  اوةةو ةى وةكخ تكةو ن ةاو ىوَةخداو كا 
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 سةرةتاكان
دا ةة ةآلوكددةةو ك وادا تيَك 8661 ةةطاو  وةى تاويةكاة  ئةب كاى  لة والة  

ؤ  كةةة داةة ةةةدا ةةوةةةى ىوَةخداو كةةاة  حيزةةةاا و ى خكةةةك لةةة ىوَبةةا    د ىكةةةوت 
دا 8669ثا ةةا  ئةةةب كى ةلةةةة كةةادود  لةةة  ةةاةط   او ةة   . ئةةةِدت ىوَيوةي ةةتةكة

ك 5ئةو ةةو لة ةاىودؤخ  ثةاو د وةتاىوَوويةكةك   . وا  د وتثيَةددتد ةةطاووَة  
كىةةوةةةو  و  دا 8669 ك حةةؤ وداة  31حةؤ وداةاا  ةةاوَك كادىك حيز  لة  اةط  
ة ية ى و ك حيز  ىاةطةوةةةدوَت كةة ةدوتي  تياواا ةدةواى دىا ئا اجنةكاة  ىوز كاة  خةا

  يىخ ةةتكةو ك وةةةىكدداوةتيية يد ى كةةة و ةةوةةتك  كةةىةطد ك ةييةةتباة ولةةة دو
حيز  و  ةلةبواىدة  وةىكدداوةتييةك  ةةكَ كة قاىيا ك حيز  ثيتيةاةي ىلَ ةةات 

اوتةك  ىىة يَة   اىك   ليكيكياا ةبات و ئةو  د وتةةةىةةات كة و حيز  ةة ئاىة
  خةةةةاتيَة  جةةاك و وَى ثيَيةةةةط  ضةةيك  كدوَةةةاىك ىيَةةدا  ةيَةةت لةةةىة  حيةةز   ةةة

خاةةةاة  د وةةةآلتة ىاىةييةةة كىةةثةىوةةتةكة و دا ةؤىاةةةاة   وىاوةةتةقيكةو  ةةةى ىو
وةة  وى  كة ،دواك ضةةةةا ىؤيوَةةك كىةةوةةةةو  . كى ةةاى  دميةكداوةةيية  يففييةكةةة 

يةةز  دىا ةةةى و ةييةةاة   ةةةةاوَك كةةادىك ح  وادا ةةتة ثيَيةةكياىكداو كا  ئا ةةاد كدا 
كة لة ة ا  كاتيياا  اوىةكَ ؤاةد . و  ي اى وا تدد وتةةةىكددة  ةة ااىةةوة  ؤؤى

وادا ةتيَة  ةةووةة  ةةةى   ةة ا  خاليةةا ئةمحةةد ؤ كةةي كةوةةي دوو  ةي حيةةز  ةةةةو    
كةةةة ئةةةةو خاآلةةةةةك لةةةةخىِدتبةو كةةةة لةةةة  ( 8669تةةةة ةؤك )كى يتةةةةك ةاو ةةةةاك 

جةةا لةةةةى ِدةطةة  ئةةةب وادا ةةتة و  . ك حةؤ وداةةةاا ثةوةةةةاكداةةو31كىةةوةةو كةةك  
وةى تاوياةةك كةة  ةةولةيا  دا حيةز  ةطةىةوَتةةو       ةةلةطةةا ةلةةةىئةو ك وةكيَةة لةو 

ليكيكييةكةةة و ئا اجنةةةكاة  جةةة او ىك حيزةةة  ةة ةةيَة وةك   -ي ةةةى  يَفةةةة  اىك ةة
تةقيَكداو كا  لة جةةط  وةكالكةةى و    ىاوت و دىووت داىة ت و وةكيَك ةةو لة ِةلفة

ةوةك  ةة منةةة   :ة يَكيكةو ئديك وةىكدداوةتيية ىوَيوةي تةكة، ئيَبة ليَد دا ضةةا ةدِة
 ،ثةةاو قىةةةاغ  وةةةىكدداوةت   ةةاوىةكَ ةة ةةا ةواتةة ،لةوةةةى تاك ثةجناكاةةةةو "

 و كا  ةةةو  و لةة ةاو ىةاوةت      ةحيزمبا  ِةريؤد ك ةريوةىضةة  و وياوةةتة ىاوة    
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ةةو ، ةةةآلب لةة او ك ةيَةةا      تدجةوتةو  ئةب ةريوةىضةو  و وياوةتاةة ةةى8656
كةة   ياادا ةةةى و كةا فةبةو  ضةةو لةة ى وتيَةة  ىوَيوةي ةت      8661ئاة   -حةؤ ودا  

ئةةةب ئاىةاوةةتةوة ةةةةت  ةةةى لةةة  ةوةةةلة . خ ةةاى و وةةكةوىوَة  ئا ةةةداك  ةةةةةووىو
ئيَبة ليَةد دا  . اتيجيياا لة  اىك ييزب و ليكيكيزب يواا تةكتيةييةكاةاا ةةلةةة لة و

ةةةآلب ثيَبةا     ةييةكاى ا  تاوتةوَةدد  و ةةدىؤخ تكةو ك ئةب ى وتة ثاكتاوخةاؤ  
لةة دوو وةالَ    تدخى ة ئا اي  ةةةو  ةى ئةو ىاوتييةك كة وةىةاىك تيَثةىةةةوة  ؤوا

و ةيةةة ةةوةةةى  ةةةولة   ة ةاىكددةةو وةةاا كةضةة  تةةا ئيَ ةةتا ةةةة جةةاك ى ِةىةويةةة   
ةةكداوةةتةةةو  و ةةةة  ةةي      ة  ىوو زىويةةةكاة  و  ىكةةاى  ةاةةةةت  و خةدويةةةكا   

ة ةةياى   ةةيَة وةت ى خكةةة لةةةخىِدت  ثةةةودة و ةةةةكداو  و حيةةز  ئةةاا ةةةكاة      
ةتةاةني تةةاةةت  ةى ةريوةش لةة   ئةةآلب ئاوا ضى  . ةةكددوو تةو  لةو  ةلةة ِةوىاةة

كاىك وا ةةةوكةو  لةكاتَيةاا كةة ؤوىةةةك  ةاوىةَك ةةىثدوةياى كا  لةةو دؤخةة و لةة        
 اوةةتةةةو  و دووى  لةةة  ااددة  ئةةةو ى وتةةة خىوةةا  لةةة ثيَطةةة ةاآلكاةياةةة جيَبةةةجيَة

كةة     ةى ئةةو  ةةا ةةةلةةة لةةو و خةداث     . ليَثدويكةو  قةىوةكةك كة  او تةواةة
 ،ةكةوا ثو ى ةطةاوىة ة  و ةة َ ثدة ةي    ئةةجنا   ودو ةتة ىاىةا   ؤوىةةك ئةواةة و لةة 

ةاىودؤخةةة تاؤ كاةةةاا  دىومشةة   ىىة ةةيا  ؤؤى ةةةةىؤ كةةدد و  و خىوةةا  لةِةةةلَ     
ية كةة ئاوةةواى كاة   يَفةة  ئةاة      يثاو  ة ةو ئة اةة ئاوا  تيَة  ةا ى ة. ِةجناةا
 تائيَ تا مبيَككةو  و حيزمبا  ةدةؤوَك  ةة ةاوك جياجيا و دميةةة  جىىاوجةىى و ؟   8661

ئاوا ئةِةى تةةيا  ةى ةة ةريكددةةو و ةاو لة ىوفىىة   ىويةو  ةةةو  ةةى قةوداةةة   
ك ىا اةةةةةة  ىىة ةةةةطيَدةوية  وويةةةةةكاة  حيةةةةز ، ةةةةةاةني ةةةةةة  ةةةةةوَكةةوتة  ةاوخى

جةو ةةةىدا و لةةة ،  ةىؤ كاىويةةةكا  لةكاتيَةةةاا كةةة ثالةةواةةةةكاة   يَفةةة  ئةةا   يَيةةتا
 "وةىكدداوةتييةكاة  جاىاةياةاا ة ؟ نلة ة ا  ثيَطة، ةة يَة وةك  ِيت 

و ك ىوزةةةاك كدد وادا تةكةك  اوىةكَ ؤاةد ةة دواىوةداوك ئةب ئةىكاةةك خةاى 
كة جَيبةجَيةددةيا  ثَيةو ة  ةةى ىؤِةاىكددة  حيةز  لةة قةوداةةكةة و ةةى ئةةو ك         

ةكة لة ىيَداقةاا، لةواةةة   يليكيك  ةى  ىىة ة ثدةؤليتاىو - ةبيَتة ثيَيةةطيَة   اىك  
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وةةدةكدد  و د ىكددةةة  تيَةةةدةاك ئةةةو ئةةاا اةةةةك كةةة ةة ةةااىةةو  لةةة داىة ةة  و     
و ضاوخيةاةاةةو  ةةة  ةة ةو ليوةةة و دا ةةؤىاو        8661  ئةاة   جيَبةجيَةددة   يَفة

  ةاو ةةةةةةاك ةةةةةةى  وحيزةييةةةةةةكا  و دىووةةةةةتةددة  د وةةةةةتةوةك  ضةةةةةاودوَد   
ئةةو و كةة   وةىكدداوةتيةددة  حيز  تةا واد ك ةةوةتك  كةىةطد ك ةييةتباة  و     
دوةاى   . وَت ثيَةو تة كاىك جاك ةةدوَت لة  او ك دوو  اةطاا ئةو كىةطد وة ةبةوة 

ةةةةو ةى جيَبةةجيَةددة  ةةخيةةكة ةةو ةيَة وةك     ىؤخ  ئةو وةىد  ة  اوكاةاىود
  ةوة   (ةةغةاا ليوةةةن  تاقبة  ةلثةىوةتةكةك  )جطة لةو و . كة ةىك دواىوةداو 

ليكيكييةكا  كة ئةب تاقبةة ثيَة  واةةةو     - كددةةو ةة ضايكييةكاة   اوىةكَ  اىك ي
حيز  ةىوة د وتثيَيةخةىويا    ةىة  ة  ةىوةى كةىويية وةىكدداوةتييةكاة  ةاو 

ة َ ى ضةاوكددة  ةةىي و ةاويةة   ةةة و ةةخية تاوبةتةكةك خىوةا  جيَبةةجيَةدد    كدد
لةئةةةجنا   ئة ة ةةاا ىاثةةةىةوك  ثاك ةةاؤك ؤوةةاة  .  ةةا ئييةةةكاة  ديك ىوَيةةوةيزب

كةةاتيَةيش كةةة كى يتةةةك ةةغةةاا  ةوةةت  ةةةة   . وش ثةكيةةةةوتتةةددوا و ثيَطةويةةت
وةةطد كاة  ليَ  تةكيكةو ، د وت  كةدد ةةة  اةةااة     و ي ِى ةِريةةوة  خىك كدد

 كة لة  ةاةط  حةةؤ وداة  ئةةو   ( ةةىوق ئةلةادى)وةىكدداوةتيية ىوَيوةي تةكة ديك 
تاقبةكةةةك )لةةاو ىةاوةةت  تةةة ةؤدا . وةةالةةو  ةة ةةيَة وةك  ةةةداوا  ِة ةةةك ئةةةكدد 

كددةةةو وةزاك    ىاثىىتيَةيا  ثيَيةة   كى يتةك ةاو ةاك كدد، تياواا داواوا ( ةةغاا
، كة ئةو تاقبة لةة ىاثىىتةكةوةاا تى ةةتباىك كددةةةو  ةةةو ك      تةاا( ةةىوق ئةلةادى)

ةةى  ةةىوق ئةةلةادىن  ةد  ، ىاثىىتةكة ضايكييةكاة  ئ( داةة بةو  و تيَةاا ) ةولة  
وةةىكدداوةتيية   كى يتةك ةاو ةاك د ىخ ت و ةة  ةىة  ةك لةقةلةة ةاا ةىوةةى ئةةو   

ةلةيَت كةة ةزووتكةةو  دميةكداوةييةكةك قةتاةيةا  كةوتةو تةة      ئكة ىاثىىتة. ىوَيوةي تة
ك ئةاؤاىك  38ةكةة كةة لةة    يةادى و ، ثةاو  ةلةبواىدةةة قةتاةي  ئةةل ؤلة  ةةةىوق   يوَد كةىة 
 ةزوةةةن ةكا  ىوَةو ك  تة دا لة  ة ةو ؤاةةىكاة  ىيَداقاا ىوَةخدا  و لي تة دميةكدا8669
.   ىيَداقيةةا  ةةد وةةت  يَكةةاةةو  د ةطةةةكاة   ةةة ةو قةتاةيةةاة  ؤاةةىكةةاة   ن%11لةةة 

( ةاملنعىق عكاصةد  ال -جياةةو و كةا    تةةةة )ةادىك ةة ئةلةةىوق  ،تاقبةكةك ةةغاا
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ةةدد، ثا ةةا  ىووداووَةةة  ضةةاو ىةواةكةكداو ىوووةةاا كاتيَةةك كةةة كىثييةةةت لةةة      ئةةةاو
كةوتةةة د وةةت وةةةكيَك لةةة ةة ةةااىةةواة     ( ةةةةىوق ئةةةلةادى )وادا ةةتيَة  ة يَكةة   

ئةةةو وادا ةةتة لةةةةاو  ةةةةاوَك كةةادودك     .8669ك حةةةؤ وداة  31كىةةوةةو كةةةك 
ةةآلب ئة ة ةةة ةىضةةوة  ليوةةةك    . داةكة  دي ةة ىوَيوةيزب د وتاود وت  ثيَيحيزة

لةةةىئةةو  تاقبةكةةك ةةغةاا    . وا تدةئةاوةداو ةةلةطةوةت ةةو ةى ئةو  تةك كة ليَ  
ك ةةةةةة َ ةدةوةةةاىك دا ثةلةةةة ةةةةةات لةةةة جيَبةةةةجيَةددة  ةةخيةةةة كةد تاويةكةةةة     

ةةآلب ىةؤوز ئةةحلاج كةة ةةةب دواويةة ثةوة ةةاك      . حيز  قاىيا نةة ااىوثيَةددة  
كددةةو ةةو تاقبةو  لةيوَد ِة اىك ليَثدويكةو دا كة ليوةةك جة  ةى كاة   يَفةة   

ك  اوثةمياة  ةةوَيا  ِدتبةوواةة ةةى، ِة اة   ةةةةو لةةو ك ئةةو    (جةةا ل)ئا  و 
 ،وةةىكةوت  ةةد وةت ة يَكيَةت    ىةةو جيَبةجيَ ةةدوَت،ن كة ةدةواكدد و  كةد تاوية

دا دوةااى ةةةات كةة لةوةةى تاك     (ةادىئةلوق ةىة)لةةةىئةو  كتةثدة ةدةواىك دا لةِةلَ 
ىةؤوز ئةةحلاج ثيَيةكياىك ةةى    . ةِدت ليَيا ئ و  ئةب ةةىد واب خىك ةةدووى 8669

ةةى جيَبةةجيَةددة     اوكاىك ةةة  كدد كة لةِةلَ كى يتةك ةةغاادا ( ةادىئةلوق ةىة)
ةددة  ئةةو ئةةاا اةةةك ليوةةةك    ةطريكدد  و ؤوكةاا وتةةخيةوةت كة ثيَة اتبيَت لة د 

ةاو ةةةاك كةةة لةةة ةةغةةاا  و دواك ئةةةو  وةةةىكدداوةتييةك  تةةاؤ  ةةةى حيةةز  دىووةةت 
ىاؤك ةةةةةو   ةي  دوةااىوَك ةةةة  لةِةةلَ      ( ةادىئةةل وق ةىةة )ةةآلب ةةوَكةىاة  . ةةدوَت

ةةو  و جةةختياةةدد و  كةة    8661بةجيَةةىك وةى ك   يَفة  ئاة  كى ةلةيَةاا كة جيَ
وةةىكدداوةتييةك  ىوَيوةي ةت خبدوَتةة    كةة  قةوداةةكةك حيز  ةةو  ضاى وةةىةاةيَت  

 ةةىو  ا  ةيَةاؤ  كةد تاويةة ِى ةةِري كةك      ،دوةةةك ىوَيوةي ةت  وةكيَةي جيَطةك 
كةة ثيَةو ةتة    تاقبةكةك ةةغااوا  ى تةةدد و  و جةةختيا  كةدد و  لةوةةى ئةةو ك     

وىخ ةتكةو ك  ود لةة  قاىيا ك حيز  ةة ااىك ةةات لة ضاى وةةكددة  قةوداةةكةة و  
ةكدد و ثيَة   ئة ةةآلب ىةةؤوز ئةةحلاج ئةةب ةىضةةةةك قبةةلَ ةة     .  يَةاؤ  ثيالةطيَدةويةكا 

ةخات و ئواةةو  ةى ىوَطة ضاى وةت خيَدا و وةكالكةى و  ةةةيَت تةواوك ةةخيةكة ثةت 
ةىوةة  .  وا بةوة  ثةوة ةاويةكا  لةِةلَ ةاو ةا  وةىظيَتييةكاةاا ةكاتة وةى ةةىدئكاى
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ة َ د ةطةد ة  ضاى وةى ةةدوَةت  ةةثيَ  ةاو ةةو قةوداةةكة ةة يَة وةك  غاةفةطري و 
ةة يَة وةت كة  ةوةةلةكة و ت كيَيةةوةك  ةةاوخىو   ا ةلةةةك لةِةلةةاا ةةدَوةت كةة        

ة ةةو ةييةاةةك ئةو وةة ىةةةؤوز    كةة ئ . كى يتةةك ةاو ةةاك ةطدوَتةةةو   تةةةيا كةوةةكاة    
يةكة  كةة ةةضةاوك وةةت    تيئةحلاج و  اوثةمياةةكاة   يَيةتا دوفة  ئةقفةييةتةة ىوَيوةي ة    

ةىةواةيَتةةة خةةةةات  جةةة او ى و لةةة ثفةةةك وةكة ةةاا ثةوة ةاويةةة د ى كييةةةكا  ةة ةةةةا    ئ
 ثاو  ة ت يَكاة  ئةب دوااىاةة لةة ِةوية  ةةة ىوَةةوتكةاا كى يتةةك ةةغةاا      . ةِدوَتئو ى

 .كدد طثدةؤي  كةد تاويةكةك جيَبةج
تاقبةكةةةك ةةغةةاا ةةةة وةةةىؤكاوةت  ىةةةؤوز   8669ك ئةةةوفةىل 81ئةةةو ةةو ىؤيك 

ئةحلاج  ةولةياةاا خىوا  و كة ثىلي  ةييا  ةا   و وةىجةب ئةةاا اة   ةكتةةة   
ةةةآلب ئةةب  ةولةةة وةةىك ةةةِدت      . وياو  و كى يتةةك ةاو ةةاك د وةتطري ةةةة     

دوو كةةةو لةةة ِةةةوى  ىوَيوةي ةةتةكا  د وةةتطري ةةةةدوَ  كةةة   ضةةةةةة تةةةةيا تةةةاةدا
 يئةةةواةيش ةةئاوةةاة تةةدةةةةو  و دوا( ةةةة ادو  ةةةةىك)و ( ؤ كةةي خةةةودن)ئةةةواةيش 
تاقبةكةك ةةغاا و ىةؤوز   ثاو  ة ت يَكاة  ئةب  اةىِةىوية يواؤ ، ئي.  ةلة ات 

داواك حيةةز  و  قاىيةةا نئةةةحلاج  ةةةى ئةةةو ىوَطةةةوا  ةةةى  اوةةةو  كةةة ىووةةةةةةة    
ثيةةتطريويا  ىلَ ةةةةة  ةةةى يةددةةة  وةةةىكدداوةتيية ىوَيوةي ةةتةكة و ِددةةوةةةةو    
لةد وىك  يَفةيَة   ىىة طيَدةك كة كاىةةات ةى ىوخاةاة  د وةةآلتة كىةةثةىوةتةكة   
، و دا ةؤىاةةةةاة  حةة ةةةةتيَة  دميةكداوةةة  ةةةةة وةةةةىكدداوةتي  ضةةةيك  كدوَةةةةاى 

. ىاوةتةقيكةك ىاثةةىةوك  ثاك ةاؤك     ة ت يَكاة  ئةةب ثدةؤي وةة ةةةو ةةة وةةى تاك     
دا كىةةوةةو وةك  ةائاواو  كادىك ثيَيةةةوتةو لةة   8669ك ئةوفةىل 89ئةو ةةو لة 

ةةواةكا ةوةكةةةةاا ةدةوةةةةاىك دا كى يتةةةةةك ةاو ةةةةةاك  ةلثةىوةةةةت د ىةةةةةةات و      
 .ز يثيَك ة يَكيَت ةى ح( قياد  مركزية مؤقتة)وةىكدداوةتييةك  ةاو ةاو  كات  

زةاا دىووت كدد و ئاىةاوتة يوةىد  يَة  ةةوَ  لة  يَوووك ح ىاثةىةوك  ثاك اؤك
ىوَبةةاؤ  ةةةة بةخيةة  يَ ىىة ةةطيَدةوية ثدؤليتاىويةكةةةك ةةةى ِةىةاةةةا و  و تةاةةةاك ث   

 .ةيَتةو   ةوااةةو  وةو خةةاتةةى كة



   896     ............................................................................................  فاروق مةال مستةفا
  

ةكةوت كة تاقبة  ةلثةىوتةكةك ةةغاا ةريوةا  لةةب ِىىةاةةاىويةة    ئةة ئا ةدا د ى
ضةةةة ضةاووا  لةةو ةةو ةةة ثةيال  و د وي ةة لةة ثَيطةةك         ،ِةوىاةة ةةكددةةو و 

ةةةواةتةاة     ةىوة ضةي . خىواةاا مبيَككةو  و  اوكاىو  د ى ك    ىِةى ةيَت ةىوا 
ةةىد واب ةة  لةة  ةلةةَو ةتة  ةاىاو كاةيا  و ةاضةاى ةةةو   ةةةوةتةكاةيا  ئا ةةدا         

 .ية ىوَيوة تةكةوةى تا  ةولةياةاا ةطةىةوَكةو  ةى ةاو    وةىكدداوةتي. ةةة 
لةىةاوتياا ثيَة اتةك تاوبةت  وةىكدداوةتيية ةاو ةاوية كاتييةكة و ةةوة  ؤؤىوَك 
لة ئةةاا اة  ليوةة كىةةكةك ةةغاا تياواا ى ةط  داوةو  لةةو  يَفةةة وياوةييةك كةة     

ئة ةو وةكةةجماى لةةو دا د ىكةةوت كةة ىاثىىتةة      . ةةةىييوةىكدداوةتي  كات  ِدت
ةو  ةائاواويةكة ئةو ةة ةك ثيتطةكَ خ تبةو كة ثةوة وت وياوييةكةك كىةةوة

ةة ة ةآلوةةكداو كة ئةو ك ثيةتطةكَ خ ةت   . ةةو ةة  ةوةلة ةيَةةةتةو ويةكاةةو 
كة ىوَيوةي ت  وىظيَت  د وتكييا  ةةات و ئةو ك دواىك ةةكدد كة ىوَيوةي ةت   

ةةةةآلب . ا و ةةو تةةة ىوَبةةاؤك ةكةةةىة ت  لةةة ةزووتكةةةو ك  ةةيةىيي جي اةيةةا    ةىاوةة
 ةولةةكاة  تاقبةكةك ةةغاا ةى وةثاةاة  ىوَباؤك تاوبةت  خىك ةةوةى حيزةاا ثاو 

وَ  ةةوَكةى كاةييةو  لة وةىكدداوةتيية ةاو ةاوية كاتييةكةدا ىاثةىةوك  ثاك اؤك لةىة
 يَكا ك ث َ ةةضةو لةةةىد ب  ى ياىو  ىوز كاة  خةةاى و ك حيةز  و لةةةةىد ب    

 .ثةى ك وةةاةةو  ة ت   يَكا تدكة لة جاىا  ؤوا ئةو  فبالة َ ةيةدويةك
*     *     * 

ثاو ئةو ك ةةكدد و  دوو حيز   اتكة ئةاىاو  كةة  ةةىدووكيا  ةةاوك حيزةة       
لةة ىواةطةةك ئةةو ك كةة     ( ةةىوق ئةلةادى) يةى  ىيَداقييا   ةلةطدتبةو، د وتةك 

  تاقبةةة وةةةكيَك لةةة ئا اجنةةة وةةةىكييةكاة   اتةو تةةة دك و تةةةة ا ئةةةو   ةةاو       
و ىوز كةاة  حيزةة  ىلَ ثةات    د ىخبةات   ةةى قاىيةا ن حيةز     ةلثةىوتةكةك ةةغاا 

دا لة وادا ةتيَة  ة يَكيةاا   8669ك ئةوفةىل 16لةةةىئةو  ئةب د وتةوة لة  ،ةةاتةو 
. ثةوةةةةاك كددةةةةو 8669ك حةةةؤ وداة  31خةةىك ىاِةواةةةا كةةة كىةةوةةو كةةةك  

( ةدوةق  ة  كةةادى احلةز     )وةو  ةة ةاوك وادا تةكة لة يَة ك ةةواةكا ةوةت ةآلو كدا
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جةخت  كدد و  كة كى يتة ىوَيوةي تة ةاو ةاويةكة ةةىثدوياى  لة قةلةبةوةةةو ك  
قةوداةة ةاوخىويةكةك حيز  و  ةى ئةب ىوَباؤ  ىوَيوةي ةتةو ةةةو  كةة كى يتةةك     

ة ةثيَكيَت و د وت ةةات ةةة  ةلةة  ةاةاة     8661ةاو ةاك واك ىلَ كدد  يَفة  ئاة  
 .يزة   يةىي  ىيَداق  و  ةولَ ةاات ةيتةوَكيَتةو  لة ؤ لةاوك ىوَةخداو  كىةةثةىوتةكاةااح

ثاو ئة ة، وادا تةكة دىومشة وياو  و ةيةدوية ةكةىة تييةكاة  خىك ئا ةدا 
خاةةاة  حةةكب  كىةةثةىوةت و    وي ضةةكااى ةةى ىو  ية كدد كة ةدوتني لة خةةات   يفف

  ضةةيك  كدوَةةةاى و ي يففةة  ةةوةةةىكدداوةت دا ةؤىاةةةاة  حةة ةةةتيَة  دميةةةكداتي 
ةة يَزك ىوَيوةي ت  جي اة  و ى خكةِدت  لةة  يَةز  وياوةيية     نىووةةىةووةةوةةو 
ةةةةآلب ضةةايكييةكاة  ةةةةىوق ئةةةلةادى تةةةةيا  ةةةى لةةة  ةوةةةلةك     . جي اةييةكةةةك

ةاةطة ةك ةيةدوياا كةىت ةةةةو و  ضةةةة ةةةوة  تاقبةكةةك ةةغةاا لةة دؤخيَةةاا      
  ةاضاى كدد ةةةىد وا     ؤلة  وةىكدداوةتيية ةاو ةا  تاؤ كةك كددةةو ئة كة كىة

ةىوةةة د وتثيَيةةخةىك كةةدد لةةة    . ةةةة ضةةايكي  وياوةةي   ىىة ةةطيَدة    يَتةبةخيةة
ىوَةخ تك   ةةد ؤ ك ضةكااى لة  ىىة كاة  ةا ةوىك ىيَدا  و دوَ اتةكاة  ةةةىات   

ة ات لةة  ئة  قةىىتيَة  ِةةوى    ةةآلب ضايكييةكاة  لة كةىدوتاةاا تة  . ةاو ىةاوتاا
قادى كةة لةة كىةةوةةو كةةك     ى ويف حاجيئاكا   تريؤىكددة  تيَةى ةىك  يةىيي 

 .دا ىاوثيَددىاةةو ئةةاا ة  ىىة طيَدة كاة  ئةوكَ ىوَةبخات8669 ك حةؤ وداة 31
 

 بة بؤنةي يادكردنةوةي راثةرِيين زؤنطاوةكاني خوارووي 
 دا4591 لة مانطى ئايارى عيَراق

ةىةوكةةةةكا  كةةةة ئةلةقةوةةةةكي ِةةةدة  ةةةةةو  لةةةة وةةةةوىةةو  لةوةةةةى ِيةةةاةي  ىاث
لةِةلَ ئةو  ةاا، وةةى تا  ةةةاوَك    . خىةةختةددةي  ىىة طيَدةوي ئةو حيزةةن ئيَبة

وةىكةوتين ةيين ةةآلب  يَز كةاةي حةة ةةت ةةة تةاةةا و ي اى وةةكي ؤؤى و ضةةكي       
ئةةب ىاثةىةوكةة   . ةو وةى ؤ ون و  يَزن ئامسةاةي ةةةى ةطاىن  ىىة ةطيَدة كامنا  ةة    

ةةو  جيَطان وةىجني ؤؤى ةةووةى و ضريؤككةوو و  اىري كة ةاون ثالةةواةةكاةيا  
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ىاثةىةوكةكةة و ىوَةخةةى كاةي و قاى  اةةةكاةي ضةةوةة     . ةة  ةلةى و ةةة  ةيَد ةةددوو    
يثةىة وةةةةةكي ىووةةةةةاكي  يَةةةةووون ةزووتكةةةةةو ن  ىىة ةةةةطيَدةوي ضةووةةةةاو كاةي 

ؤؤةطاو كاةي غبةِة و حةااى تا ئيَ تا و ةةةو  لةةثاو   جةتياىاةي . ِةلةكة اةةو 
ةةةةو  ئاؤاوةةةتيي خاليةةا ئةمحةةةد ؤ كةةي و  اوىةوَةةةاةي ةةةى وةةةت د ِيَدةةةةةو ، كةةة     

 .وةى تان داوتاةيَةي خةوَكاوك ةةو دي ةة د وةآلتي دوةتاتىىن و ةا ي   كدا
خاليةةا ئةمحةةةد ؤ كةةي و  ةةةلةو و  ةح ةةني حةةةواو و كةةاؤب     ..  اوىةوَةةةا 

ةعةوةةري وةةةادن، ئَيةةة   ةةة يان لةوادةةضةةةون ئَيبةةة و ِيةةت جةةة او ىن         ة
 . ِةلةكة اة  كة ةيااكاىوي ئيَة  ا  لةواد  و لة ووودامناةاا ئة يَككةو 

لةو داوةتاةةدا ةدةؤكةوةةكي حةة ةةت خداوةة خةةاى و  و ةدةؤكةواةةكةة ىوتبةةن        
 ةةة يا كا ،  ةيَجطةةة لةةة  ةةاوىةنَ. ةةةةقي   ةةةةةو لةِةةةلَ ثيَةةكج ثىلي ةةاا كةةةيىا  

ي اى وةت  اوىةنَ د وةتطري كةدا ، ؤؤى ئاؤاواةةة ةةىِةةن ئة ةةةجنة و ليَةىلةيكةةو        
 .جىىةةجىى كاةي ةةى يا  ِدت

 ةةةاوىةنَ ىةةةةقي  حةةةةةةو وةةةةكيَك ةةةةةو لةةةةو تيَةى ةةةةىاةةن كةةةة ةةةةةى اةي     
لةويَااى داةيا  ةةوةىدا دىا، ثاو  او وةت لة د ىضةوةي ليَبةىدةي ِيتيي وةالةي  

لة ةا يفةةوةكي تاوبةت ةةة ىاثةىةوكةكةةدا كةة لةة ةآلوكداو كةاةي      . ؤاد كدا ئا 8666
د ىضةو ، ضريؤكي ىاثةىةوكةكةن ةة دىوَون ةةووية  و لةة  ةوَكيَةييةاا   ( داى الغا)

   لة ِىىة ثاةي وياوياا كةىوم حةةواو  . ةاوي  ة يا  ةتتة ةى حةواو ئةكات
 ةى ةةةو  لةة ىوز كةاةي حيزةةاا و     و  ةتتة ةى حةواوم ئةةاوي كة دوو ةدان تيَةى

:  ةتتة ةى ِةتةووةةتي : "ئةجنا ي لةويَااى داةي  ةتتة ةى ةةجمىى  ئةِيَدةوَتةو 
كاتيَةةك لةةة كةةىليَج ئة امتةةة د ى و  تةو ةةي ةةىوةكةةةةوتكيَك ةةةةوب لةِةةةلَ ضةةةةا    
قةتاةييةكي ةةى ياا، لة ئةجنا اا خىب ةة ئةتة بيفيَةةاا  ةلةةاوةي ةةةآلب تةقةةوا      

 ."ددب و  كيش تةقةب ليَ كددةةو  و وةكيَةيا  كة ت و د وتطري كدابليَ ك
دا ةةةة  ةةاوىةنَ  ةتتة ةةةى ىاِةوةةةةدا كةةة  8666ن كةةاةةوةي دوو  ةةي 1لةةة ىؤين 

. ةةىةاو   ةتتة ةى ثالةةةوا  ةةةو  . ةدةواىن جيَبةجيَةددةي لةويَااى داةي د ىضةو 
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  قاى  اةةة لةة جةولةةة كةةوت و     لة كاتو يَد ثيَكجي ةةى ةةواةاا ئةةو دلةةة  ىىة ةطيَدة   
 . ى يَك لة  ى ةكاةي ِةلة خةةاتةةى كة ا  كةياوةو 

ئيَبةةةو ةةةة وةةدوودن  ىىة ةةطيَدةاةة و وةةدوودن ئة ة ييةةةت لةةةو كاتةةو يَد دا    
 اوىةنَ  ةتتة ةى حةواو وةةىاتةكةن د وة  ةةة دوةاىن     . خةاحاةيزميا  ليَ كدد

ن داةةةةو يَ كةةة لةةة د ةتةةةىن دا ةةةة  ةة  ةةةى وادِةةاى و ةا ةوةكييةةي ةةةة خةةةتي خةةى
 .ةري و ىويةكامناا ةةووداو 

ق ةةن ؤوةاتدب   : "لة ضدكةن لةويَااى داةياا ئةب يو  قاى  اةة  ةتايف كيَيا كةة 
 يةىيَ  ةة يَزتد  لة  دد  و ةةىؤتد  لة : )ةيية ةيةةب ةيَجطة لةو ن  اوىةنَ ةة ا

ةةىك ِيَدةاوكةةو  كةة لةة      ئة ةة وةةكيَك لةةو ثىلي ةاةة    (." كىلةةكةكاةي لةويَااى دا 
 . ةىاويبي لةويَااى داةةكةواا ةة ااى ةةو

*     *     * 
، 8669ك ئةةةوفةىل 89دواك ىاِةواةةةاة  وةةةىكدداوةت  ةاو ةةةاو  كاتييةةةو  لةةة  

لة ةية ك ىوَةخداو كاة  ةةغةاا و ؤوىةةةك ىوَةخداو كةاة  لقة       تد يَكا ك ةةةدد ؤوا
ةوةةد  و كةةةت ثةوة ةةةاويا  كةةدد ةةةة كةىدوةةتا  و ضةةةةاو  ىوَةخةةداوك ِةةةوى ك ة

ة ات داخةةاؤو   ئة ثا ا  لة ئاكا   ئةو  فبالة َ ةيةدويةدا تا . قياد ن  ة قةتةو 
ةةةو ةى ثةودة وكددة  دىومشة  خةةةات   يففة  ضةةكااىك و     ئحيز  ؤواد  قاىيا ن

ئةةةب . قيةةاد ن  ة قةتةةةلةةة ( ح ةةيَ  جةةةاد ِة ةةةى)داخةةةاؤو  د ىكددةةة  و ليةةا 
لةةو  او وة ةاا د ىةةةت    . ةااؤ وةت ىؤلة  ةةىوق ئةلةادىك تيَةااةةو داخةاؤوية تا ئة

  كةةات  ةةوَكةةةىاة  ةةةةىوق ئةةةلةادى ِفتةِةةى ةةةةة  ةةةى  يى خ ةةا كةةة وةةةىكدداوةت
ئةةةو كىةةوةةو وةةةك كةةة يوةةةة  . دوةةاىوةددة  ئةةةو خاآلةةةةك كةةة لةوةةةىك ةةةاكىك 

ليةةك او  و حة يةةا وةةاة  ( و ليةةا)ح ةةيَ  جةةةاد ِة ةةةى اج و ئةةةحلىةةةؤوز : وةكةةةب
ئيها يم ىةيوك و خاليا ئةمحةد ؤ ك  و    ةةةوو ، و  :  ةة ةوى و يوةة  ئيَبةو

ي و ةةةىدو. ةةىةوَة ضةةةواد   ةىوةةةب لةةة ةةغةةاا  لةةة كةةةىة ( ج. ب)لةةة  ةةالة   ةةاوىةنَ  
لةة دادِاوةةك   اوةة ةاا ةةى      ح يَ  جةاد ِة ةةى   لةوةى دادِاويةددة نيىوَةةةوت
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ئةةةب . 8661لةةة جيَبةةةجيَةددة   يَفةةة  ئةةاة    وةداوةةةا  يدوةةاىوةددة  ةةىثدوةةياىوَت
. و تاقبةةة  ةلثةىوةةتةكةك ح ةةيَ  جةةةادوخةةاة  وىوَةةةوتكةةة ةةةةو ةةةة وةةةى تاك ى

دا وةةىكدداوةتي  ةاو ةةاو  كةات  ةةة ثيةتيةاةي  ةةةىوق       8661لةوةى تاك والة  
 ك حيز  كة تياوااوئةلةادى كىةةوةةو وةك  ةداواة  ىوَةخ ت ةى كادىك ثيَيةةوتة

و  ةلةبةواىد    و ت وةىكدد ك تاقبة  ةلثةىوتةكةك ةةغاا ىو ةا كةدا   يَ  جةادح
خةىك ثةاآلوت ةةةآلب  ي ة       ةةاوةداو  ،  ةاو ةةاو  ةةةكَ  يئةجنا اىا ةةى وةةىكدداوةت  

كىةةوةةو كة ىوَباؤك خةةات   يففية  ضةةكااىاةةك ثةوةةةا كةدد     . ةةد وت ةة يَكا
ئا ةاد ك   (ؤ كة  ئةمحةةد  خاليةا  ) دلة ىواةطةةك ةةلةطةةا ةوةكةةو  كةة  ةاوىةكَ ؤاةة     

 ةىضةةا  ىةؤوز ئةةحلاج ئةةو ةةلةطةةا ةوةةك ثَييةةةو كةدد ةةَ  ئةةو ك        . كددةةو
 .ةى ئةو ن ةة  ي خىن لة قةلةةب ةاىوَت ةاوك وةىضاو كةك ةبات

ئاكةةةا   د ىكددةةةة  ئةةةةب ةةواةكا ةوةةةدا ىوَةخداو كةةةاة  ةةةةةىوق ئةةةةلةادى   لةةة 
ةدا ةة ئا اد واؤك ةى خةةةات  ضةةكااىاةةك   ثةوة ةاويا  كدد ةة حيزةةو  و د وت

 يففةةي، ئةةةو ةةو كةةة  ةةة ةو ئا اد وةةاؤويةكاة   ىىة كةةاة  ةا ةةةوى خداوةةة يوَةةد    
دا 8661ك حةةؤ وداة   8  ةاو ةا و  و  ةى لةب كاتةدا لةة  يد وةآلت  وةىكدداوةت

ةآلوةةو و  و ت وةى تاك وةىد  يَة  ةةكَ لة خةةات    ىىة كا  ةوالة  ىاثةىةوك  
ىاثةىةوك   ىىة كةا  كةة  ةاوىةوَ   ةة يا خاليةا ئةمحةةد       .   ىيَداقاايحيزة   يةى

ؤ كةة  وةةةىكدداوةت  ئةةةكدد لةةة ةةةاىودؤخيَة  ديواى و لةكاتيَةةةاا كةةة كاىوةةةاىك      
ىوَةخ   لةةاو حيزةاا  يَةاو ةةو، ئةب ىاثةىةوكة كىتاو  ةةو  فبالة َ خىثةىوتاةاةة  

خةةات  حيزة   يةى  ىيَدا  وكةىك   ئي. ددةةوةد ووا  ثةواا ك   يَكا  كة ثيَي
ئةةةب . ت  تيَثةىةاةةةا و ضةةةو  قىةةةاغ  خةةةةات   ىىة ةةطيَدة و  وتةقةةةومشةة  ىوودى

ىاثةىةوكة ةة ةةلةطةك  ادويةو  وةملاةاك كة ئةو  يَفةةة  ىىة ةطيَدة  ضةةةا ىاوةت و     
 .حيز  و كادود   ة ياى كاة  لة يَو و  داواك ئةكة  قاىيا ندىووتة كة 

  لةوةىتاوةةةةىك ىيَداقةةةاا وئةةةةو ىاثةىةوكةةةة ةزووتكةةةةو ك جةةةة او ى  ةىضةةةةةا 
وياةا و ، ةةآلب  ةىجةكاة  ةةىد وا بةو  و ىووةةىةووةةوةةو ك  يَز كاة  ىيوَبة   ةة
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كةوةة  خىثةىوةةت لةةةةاو ىوز كةةاة   كةةتاوبةةةت كةةة  يَيةةتا  ةةةةاوَ. لةِةلةةةاا ةةةةةةو
 يَةز   . ةدا واى ةت  لة ىاثةىةوكةكةة ةةهة   ئوةىكدداوةتي  ةاو ةادا  اةةو  و  ةولةيا  

وةةيا  ىلَ ةييةةتبةو ةىوةةة تدكىةةثةىوةةت و ئيبثدوالييةةةكاةيش لةةة ىيَداقةةاا ئةوثةةةىةك 
ى ةطااةةةةو ك خيَةداك  ةةةةةو لةةو ةةخيةةةوةدا كةة ةاو ةةةا       ىىة كةا  ىاثةىةوكةكةةك  

ة ئيبثدوالييةةةكا  و تةةةةة ةةةةكدوَطرياو كاة  وةةةثاك ىيَةةدا  داواةدة ةةت ةةةةو ك كةة  
كةىوي  د وةآلت لة كةد تاوةك  وثياا ىاد وت  تاقبة ةا ييةكةك ةةةى  ةةةة    

 .دا، واتة تةةيا ضةةا  ةةتةوةت ثاو د وتثيَةددة  ىاثةىةوكةكة8661ك تة ةؤك 89لة 
ز  ىووةةىةووك كى ةةلةيَك ئةةىك  ِةةليَك ئةالةىؤ و     يلة ئاكا   ئةب ةاىودؤخاةةدا ح

ةةةةوتةاةيبةو كيَيةةة ةاوخىويةةةكاة  ضاى وةةةى  ديواى ةةةةو و  لةكاتيَةةةاا كةةة  يَيةةتا
ةةضةةةو  ط يَكةةا ك ثةة . ىخباتةةةو وةةةةات و ثامشاو كةةاة  تاقبةكةةةك ةةغةةاا دو   

 ةلةبةتيَة  خةوَكاوك لةيوة  ىيوَبة تاؤ كةك ةةى ةو  د وت  ث َ كدد كة ئةةىك   
. وةكة   ةدوت  ةةو لة وةىكةتةددة  ةزووتكةو   ىىة ةطيَدةوية ىوو لة ةلةةيةاةةكة  

  و  ةاو ةةةاك ةةةةدؤي ةةة ا  كاتييةةاا تةةةةة  ةلثةىوةةتةكاة  ةةةاو وةةةىكدداوةتلة
حيزةةةةو  ثةوة ةةةاويا  ئةةةكدد ةةةى ئةةةو ك ةطةىةوَكةةةو  ةةةاو حيزةةةة ىوَيوةي ةةتةكة  

ةتةاة  ةةةةدا و ةةوئةةدلةةة  ةييةةا  دوولةكاتيَةةةاا كةةة ىةةةؤوز ئةةةحلاج و ت  ة ييةةة  
وةةاىك وةةةىكدداوةت  ةةةى  ئةةةو ةةو وةةةى ىةاك ةدة.  ةةةةطاووَة  وةكالكةةةى و  ةكيَةةت 

كيةةاةةو ك كةةادود  ثيَيةةةةوتةو كا  ةةةةى و دوَ اتةةةكا  ةةةى ئةةةو ك دووىةةة  لةةة    
ؤاةة  لةة جيَبةةجيَةددة       ؤ ةد كاة  دوي   ةةآلب ةةاوةداو يوةاة  ةاو ةاىك ةةةا ة    

دا 8666ةدةواى كاة  وةىكدداوةت  و لةئاكا    ةة ةو ئة اةةةدا لةة  ةاةط   ةةةات       
كا  كةوتكة د وت ثىلي   ةةى ةو  و د وةا  كةوةيش   ؤوىةةك ئةةاا ة وةىكدد 

ةةةى   ةةولة  دا ئةةب  ة ةتة     . لة  ةلةبةتةكةك ئةو ىيوَبة ةا ييةدا  ة يا ةةو 
بةوة  جةة او ىك ِةةل   يةةكاىة يَكيَت ةى وةثاةاة  كة ة ةواك ىاد وتبةو  و  الة

. و دادو ىِدت  لة ثيَخى بةوة  حيزةةة ىوَيوةي ةتةكا  لةة ىيَةدا  و د ى     وةة وة
ةةآلب وةى ىةاك  ة ةو ديواىك و تىقاةاةيَك حيز  دىوَو ك دا ةةة ىوَباؤ كةةك خةىك    
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و ىوَةخداو كةةةةاة  حيةةةةز  و كادود كةةةةاة  كةةةةة ةةكةوتبةوةةةةةة د وةةةةت دوي ةةةة  
د وتثيَيةةخةىويا  كةةدد لةةة دىووةةتةددة  د وةةتةوةك  ليَثدوةةداوك حيزةةة  ةةةى      

 ةةاا لةةة  8666  لةةة كىتةةاو   ةةاةط  ئةةاة  . ةددة  كاى كةةاة  حيةةز  يوةةةىكدداوةت
 اخةكاة  كةىدوتا  كىةةوةةو وةةك  ةةداوا  ئةجنا ةاىا ةةى كةادىك ثيَيةةةوتةك       
حيز  ةة  ةةةوت   ةلة ةةطاةاة  ئةؤ ةةةكةك حيةز  و دوةاىوةددة   ىكاى كةاة     

لةةة ئاكةا   ئة ةةةدا  . ئةةب  ة ةتةك دواوةة  و  ةلةبةواىدة  وةةةىكدداوةتييةك  ةةةكَ    
دا 8691ةةا ةوةك  ئا اد  كدد لةة كىتةاو      ةاو ةاك ى  كةو  ةةلةطيوةىكدداوةت

و ثاو ِفتةِىوةةك  تيَدوتةوةةل لةوةةىك لةيوةة  ىوَةخداو كةاة  حيزةةةو  و ت       
ثدؤي ك ةةلةطةةا ةوةةك  ةةةَك ثَييةةةو كةدا ةةة كىةفداة ة  وةَيية   حيةز  كةة          

 .دا ئةجنا اىا8691لةوةى تاك 
كةةة ةاى ِةةاك  ك ةاوضةةةك ةالةةةةت ِةةريا، (كةةاة  وةةثيكااى)لةةة  8691كىةفداة ةة  

 ةة  لةةةو  .وةةةىكدداوةتي  قيةةاد ك  ةىكةةةؤك وةةاآلةيَك ةةةةو لةةةو ةاوضةةةوة ةةةةوو    
 .كىةطد وةدا ةة كىن د ة  ةةوب ةة ئةةاا ي وةىكدداوةتيي قياد ن  ةىكةؤن

 
 وردةكاريى ديكة لةسةر كودةتاكةي

 و رووخاني بةعس 4591ي تشريين 41 
و لةة خى ةاىدةةو   امتةة     لةثاو كةد تاكة  ةةاوةوةك  ئي ةداحةد  ةلةةيَيةا  
لة  او وةك  كة اا ضةةةا  . د ى و  و خىب ئا ةدا كدد و ضايكييةكا  ؤوادوا  كدد

ليوةةوةكم لة ؤاةةىك ةةغاا و ليوةةوةكم ةى دواةاو ةاويةكاة  ةةغةاا دىووةت كةدد و    
ثا ا  ليوةةوةك  ةكةىة تييم ةى ؤاةةى دىووت كدد كة  اوىةوَيا  حيةبةةت ؤوَبةاىك   

ج  ثةىو ىد  و جة ي  ئةحلةدو   لة كىليَج  ةاؤىِاة  و حمة ةةد وةاوق   لة كىليَ
 ةةى ةةى  َيةوووو، لةةةاو  ةاوىةَن ضةايكةكاةاا لةة        . لة كىليَج  حقةة  تياوةاا ةةةو    

 8698كىليَج  ةاؤىِاة  لة د ى و ك ليوةةكة  ة يا ؤو يَد ىةيوك ةةو كةة وةالة    
 .اة  ةةىات  ةاو ىةاوت ةةو ة يا كدا و لةوكاتةدا ةةىثدوياىك ىوَةخداو ك
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ليوةةن وةىكدداوةتيي قةتاةياةةكة ثيَة اتبةو لة    و ت ةةىثدوةياىك ؤاةةةى و   
 ةىدوو  اوىةكَ ح يَ  ىاىر و وةةاح ِةىىِي ، دواتةدوش و ثةاو ِةىةاةةةو ك لةة      

 اوىةكَ ح ةيَ  جةةاد ِة ةةى ةةةو ةةة      . وش( ة اك ئةحلاةز)د ى و ك وآلت  اوىةكَ 
، كةةة  ةة  ئةوكاتةةة و دواتةةدوش ةةوةةةى ات  ؤؤىب  ةةةةةو   داو كةةةىوَةخليَثدوةةداوك 

 .لةِةلةياا  ةب لةىةووك ىوَةخ   و  ةب لةىةووك ةيةدوييةو 
ىوَةخداو كامنا  ِة ةكددةيَة  خيَداوا  ةةخىو  ةيكة  و  اوىةوَيةا  و يوةةةطدا     

حيةةةةز ،  ثةى ثيَةةةةااة ةةجى ةةةةةخدؤو ةةةةةةو  ةةةةةى ِةىةاةةةةةةو ك ضةةةةايك  و   
ا كة لة  يَوووك حيزةاا ووَكةةك ةةةةةو ، ثةاو ئةةو ك ىووخةاة       جى ةخدؤ يَة  و

 . ةةى يا  ةيك  لةوةىد وت   اوىةوَةاة  دووَكيَيا  ة َ  ي  ةةى ةطاىويةت
   لةِةلَ كى ةلةيَك كادىك تددا داوا ا  لة حيةز  ئةةكدد وةةىد    د وةةآلت      

 ة ةت يَكاة    ىةةاولةةىوم قاوم تاوتةكَ ةةةات و ضةىةيَت  ىووخةاة  ئةةو ىيوَبةة و     
 8656حيز  لة ىووةةىةووةةوةةو ك كةد تاكةدا ىوو  ةةاتةو  و ةىض  ئيَبةة ثةاو   

 ا د وةآلمتا  ةةِدتةد وت و ئيَ تا ض  ئةكةو  و لةوةى ر ةكاغةوةت ىوَةخداو كة 
 ة  ئةةو ىؤيِاىاةةةب    . دىووت ئةكةوكةو  و  يَفةة ِيتييةكةك حيةز  ضةى  ئةةةيَت   

و  وةاد و  ةتا ئة دةؤو  ة ةو وىد كاىويةكا  دوَكةو  لةةري  و ت ئةو ك دووَك َ ة  
 .لةِةلةياةاا ئةيوم وةى ىةاك تيَثةىةةةوة  د وا  والَ ةةوةىواةاا

دا ةةو كة لةِةلَ ىةؤوز حمة ةدا لة وفيَباةييةو  ِةىةا ةةو  ةةى   8661لة ةة اىك 
ات  لةو  او وةدا و لة ضةاىضيَة ك ضايكيية جىىاوجىى كاةييباا لة خةةة . ةةغاا

ة يَكياا لة ةةغاا ضةةاو   اوىةوَي  ةكتةةي وياوي و وةىكدداوةتيي حيزا ةاوة   
و ت ىة ةى ىةىل ئةلييَ  كة ئةةاا    ةكتةة  وياوة  و وةالةح دوِفةة ئةةةاا        
كى يتةةةك ةاو ةةةاك و ىةةةؤوز ئةةةحلاج و دواتةةد ئةةاىا خاضةةادؤى ئةةةةاا    ةكتةةة   

تىةيةق ئةمحةةد كى يتةةك     وياو  و  ة يا وتاى خز وةد كى يتةةك ةاو ةةاك و   
ةاو ةان و ووَكاوةك  ةةداوا  ةةى دىووةت ةةةو وةةةاى ت ةةة ةةاىودؤخ  ئةووةاك         
حيز  و تيَطةويتم ةىض  ئةو  ىووواا كة ىووواا وةىةاىك ئةو ك ي اى وةك  ؤؤى 
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  .ئةةااب و وةدا   ةؤاى يوةةطد و جة او ىوَة  ةداوا  لةوةى حيز  ح ا  ئةكدا 
اتةكا  و  ةةةة ياةةوة  د وةةةتةوةك  ثد ةةةكطااىك   وةةةةىةاىك  ةةةة ةو كاى وةةة  

وةةةىكدداوةتي  حيةةز  كةةة ثالةةةةواة  ىاوةةتةقيكة ةةةةو  و وةةةملاةاوا  ئةواةةةة كى ةلةةةة  
ثياووَك ةةو   ةىة قىضيا  لةِةلَ  ةوىدا كددوو  و ت  اىك  و وةف  وةةىكدد كاة    

ةآلب ئةةو  دا، ة8198كى ىةةك ثاىو   ث َ ئةكات ثاو ىووخاة  ئةو كى ىةةوة لة والة  
قاى  اةاةة وةاخةد ؤوىةةةوا  دوفة  ةيةدوَةة  ىاوة ة و ةةةو  كةة لةة حيزةةي  ةيةىي            
وىظيَتييةو  خىك وةثاةاةةو ةةوةىواةاا و  ةةاوَةيا  ثيَيا  واةةةو ةيَةةةتةةو ويبةوة    
حيةةز  ئةو وةةة  فةةضةة  ةةى اةةةةكاة  حيزةةةي  ةةيةىي  وةةىظيَت  ةيَةةت ةةةة د ىدك     

 . اا    ةكتةة  وياو  ةة ئا ةدا د ىن ئةةدةنخةاليَخى بةو ؤ ك  خةودك ئةة
 

 و  هةلَويَستخؤم لةناو ئةو ملمالنآ و بؤضوونانةدا 
 تيَطةيشتنم لةكويَدا طريسابووةوة

كاتيَةةك كةةة ئةةةو  ةةة ةو ةةوةكااضةةةو  و ؤؤىاةباؤويةةةن ةةةاو ىوز كةةاةي حيةةز      
ةاوةم   ةةى وىةوون  ة ةو ئةةةاا ا  و يوةةةطداةي حيةز  ةةوةةةو ، و ت ةةة دىوَةون      

كددوو ، ئة ةوَوت كةىتةةن ىان خةىب لةة ةاةةاا د ىةةهةب كةة ى ةطةة ؤؤى كةادىن         
 .دوةةو  ة ا  ةىضةو  وا ةزوك ئةو ن  كيا   ةةةوةيَت

 ةى لة وةى تان ةة ااىةةومنةو  لة ةزووتكةةو ن وياوةي و ةيَطة ةا   ةةى لةة      
 ةةةو،  ىىة طيَدةن وةكةب ىؤي و  ةة ىوَباؤوَةاا  في ىوَطاب ِدت، ةاو ىةن تةواوب ةة 

ى ةطةةة لةةة وةةةى تان يووَتيةةاا تةةةىبري ةةةة ئاؤاوةةةتي و ضةةةو  ةةِةةو ؤولةةةم و ؤؤى و      
يوةةةةطريوي ةزووتكةةةو  و  ةةىىةو ةةوةيَةةت لةةةيب، دوان ئةةةو  ةةةة خةَوكاةةةةو  و        
 .تيَطةويتين ةاو ىوَةخداو كا  ةة تيىىن و ةة كاىكددةي ةاو حيز  ضةوثاوتد ةةوةيَت

و و ىضةةةىخاةي  8656ةةةةدواو  و ةةتاوبةةةتي دوان  8651كةةة حيةةز  لةةة وةةالةي 
حةة ةةةةتي ىةةاولةةةةةىوم قاوةةةم ةةيوةةةةةي تةةةاكدة ون و ىوَطةةةدت  لةةةة ضةةةايكيية   
دميةكداتييةةةكا ،  ةة  ؤؤى ةةةة ئا ةةةدا لةةةةاو كىةةوةةةةو ن  ةةاةة و ئيكجةةا ليوةةةة     
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 .حيزةييةكاةي تياوااةةوب يوةةطريوي  اتكة وةىحةكبي حيزا ئةكدد
و ىوَطةةةةان ةةةةةةىِدوةدد  لةةةةة  8663ةوَ ةةةةتم لةةةةة كةد تةةةةان دو ةةةةاةةو   ةلة

و ةةى ةطاىةةوةةةو ن ئةةو كةد تاوةة ةةة ضةةت و       8651د وتةةوتةكاةي  ىىة ةي  
 .تيَةى اةي ةةىد وا ي ضةكااىن تا ىووخاةاةي، ىوَطا و  ةلةةوَ تم ةةو

لَيةةد و  ئة ةةةوَوت ئةةةو  خبة ةةة ةةةاو يثةةةىة كاةي ئةةةب ةري و ىوياةةةةب كةةة         
ةي ةةنَ و لة تة ةةيَةي ِةوى وي  و لة ثفةوةةكي حيزةيةي ثيَيةةةوتةون     ةلةةوَ تيَ

 8663تاؤ دا تى اى ةةةب كة  ةلةةوَ تبة لة ةاكىكييةكاةي ةاو حيز  لةةثاو وةالةي   
 .ةةدواو  8661و ةةتاوبةتي لةدوان وةى ةلةااةي  يَفةي ئاةي 

 خةى م تيَةاا      كة ةةدىوَووي ئةةو ةاكىكيياةةةب خ ةتةىةوو و  ةةةانَ  ةلةةوَ ة      
ئا ةدا كدد ئة ةووَت ثةختةوةكي ىووة  خبة ةة ةةةىد ب خةوَكةا واىا  كةة ةيَجطةة      
لةو ن ضي و ضةةا  ةولَ و تيَةى ا   ةةةو  لةو واآلةةدا، لةةاةاا ضي ئةةجةوآل  

 :و كا ةوا  ةة ىاوت  و  ىىة طيَدةاةة ئةةيين لةو ىةا جياجياواةةدا
ؤن و ىاثةةةىةوين تيَةى ةةاةي ضةةةكااىواا كةةة   لةةةةيَةا   ةةةولةي كةد تةةاك وةةةىةا  

لةِةةلَ  : ةة يَةي ِدةطي تيَةى اةي ضةكااىن ةةو لة ؤؤةطاو كاةي خةاىوون ىيَداقاا
ؤوىةةةةن خىةةوةةتكةو ب ةةةة ئيفتيزا ةةي حيزةيةةي ليكيكييةةةو  ةةجيَبةةةجيَةددةي       

 .ةةى اةةكاةي حيز ، ةةآلب لة  ة ةو ةةاى كاةاا ىان  ةخ يي خىب د ىئةةدةن
   خىب ةةة كةدداى لةِةةَل ةةري و ثالةةي كةد تةاك وةةىةاؤوياا ةةةو و ت          ةلةةوَ

ةة يَةي وةى كي و د وتثيَةددةي  ىىةو، ةة داِريكددةةي وةةىةاؤِةكا  و ثةاو    
د وتبةوةىداِدتكيا ،  يَد هدةة وةةى كى ةةي كى ةاىن و  ةةى  ةةوَكيَةي تةدن       

و ثىلي  و ئةة   و  وةى ةة حةة ةت وا ةةىِدوةةى لة حةة ةت لة  يَز كاةي وةثا 
ئةب  يَد ةن  يَز   ىىة طيَدة  وةثاويةكة  اةبة ا  و ةة ااىةةو  . ئةواةي دوةة

ئةةَيت لةِةةَل ضةةكااى   ةد ةييةةكاةي ئةةةاا ا  و دؤوةت و جةة او ىن حيةز  و        
ِةل ةة ضةت و ةة خىثيياةااةي ِةةوى  و لةة وةىاة ةةىن وآلتةاا كةة ةة ةة  اةةان        

 .جيَطري ئةكات و جة او ى ئةةيَتة خاو   د وةآلت  ىىة ةكة، كة  ىىة ي ِةلة،
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كةد تةةا وةةا  : ئة ةةة ةةةة ثيَ ةةةواةةن وةةةت يوةةةةةن وةةةكيَك لةةةو دوو ضاى وةةةى 
 .كة ئةو  او وة ةةوةةو ةة جيَطةن ليَاوا  و ةاكىكيي ؤؤى -ىاثةىةوين  يففي 

ة ةة ك( ةدوق    كةادى احلز )لةةاو ىوَةخ تين ( تةكةتةل)ىوَطةك ويَيةب كة و ت 
ةاووا  ئةةددو  و    وةكَيك ةةةوب لةة وةةىكدد كاةي،  ةىضةيم ثةَي كةدا ةةى        ( ةةىوق)

خىئا اد كدد  لة ؤؤةطاو كاةي خةاىوو كددب، ةةآلب لة  ةةاقة ةةن ةةاوخىدا ئةةو ب    
ئةِةت كة ةةتةةيا ةة ىاثةىةو  لةووَاا وةىكةوت  ةا يَكيكة دن، ةةلةةة و ت ةكةةوةةكي  

تيَةةلَ ةة  ةولةااةة  ىىة طيَدةويةكة ةبيَت و  يَزوَةي دا ةؤىاووش   ىىة طيَدةن ةا  ةةيَت و
 .ةيَت لة ةاوضةوةكي ةداواةاا، خىن و ت  يَز و و ت ةاوضة ةة ىاِدن ة يَفةيَتةو 

ئة ةو لة  يتة دةك ئةةو و   ةات كةة  ة  ةةاو ىةب ةةةو  ةةةةةو كةة ئةةؤ ةة           
ةةةئد ن  )ة  يَةووودا، ةةةوجىى    جاىوَةي تد دووةاى  ةبيَتةةو  لة  ( دوةدوة)و ( ِيَاىا)

و ت ضةةى  ةةةةو ةةةة تاقيةددةةةةو  و وةةةىكةوتين ِةةةوى ن  ىىة ةةي  (  ىىة ةةطيَدةن
 ةةةةؤةي كةةةةةا ةةةةة وةةةةىكدداوةتيي كاوةةة ؤ و ِيَةةةاىا، لةةةة  ة اةةاتةةةاا ةةةةةو ةةةةة 
تاقيةددةةو وةكي ةةنَ ةى ئيبثدواليزب و د ولةةتة دوةتاتىىن و كىةةثةىوةتةكاةيش  

ةةو  ةيَة وة ِدوثيَةةي  ىىة ةطيَدة ةةةو ي اى وةةو  ةتةةاة         كة ةة يَفة  لةو جىى  و
 .حيز  لةووَة  دا ةؤىوَك  و وآلتيش ىؤِاى ةةة 

تةو ي  يةتة دة ؤؤى ئةةةةوو ، ةةتاوبةةتي    ( ةةىوق)لةب ِى ةةيطاواةةو ، لة ىوَةخ تين 
و لةةيَةا    ، ةةب تيَطةويتكة ةو  و  ة يا ئة ني خةةوة  ةةةجىىوَةي ثيَ ةةواةةن  كةةو      

ئة ني خةةوة  يووَةةي  ىىة ةطيَدة ةةةو، ؤؤى     . ةة  ةلة ةوةيَةي ثدة لة د ةطةد ةطةو 
 .ئاؤا ةةو، لةِةلَ  ة ةو ئةو جياواؤوياةة اةاا خى ةوو تيي دواى ةةو لةةيَةامناةاا

ئة ني لة وةى تان د وتثيَةددةي ىاثةىةوكةكةو  لةِةلَ ضةةةا  ةاوىةوَي تةددا لةة     
و لةةة  ةوةةااةي  ةةةىة و   ( ىِي  و وةوةةف ى ؤوةة  وةةةةاح ِةةى )ئيَبةةة جيةةاةةو و   

 ىىة يياا ةكةةن خىن لة  ةة يان ةةة د خاليةا ئةمحةةد ؤ كةي جيةا كةدد و ،        
خاليا ليَثدوداو و وةىكدد ن ىاثةىةوكةكةة ةةةو، ئةةوىوثان ةةةجيَ  يَيةتبةو و  لةة       

 .يواةيَةي وياوي و ؤاة   ةةىؤ و   اتةو  و ِياةي ثاكي ةى ِةلةكةن ةةخت كدد
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 ريَكخستنةكاني حيزب لة سوثاي عيَراقدا
و  والةيَةي خةوَكاةةكةب ةةةوتا، ةىوةة لةة    8663   ةة ىن كةد تاكةن  ةةاتي 

دوان قىةةةاغي خةوَكةةا ، . ن خةوَكةةاةي ؤاةةةةىب تةةةواو كةةدد 8661ن حةةةؤ وداةي 15
 كاة  وةثا و ةة جى ةخدؤ يَة  لةىةووك حيزةاوةتييةو  ِةاو ا ةو  ةى ىوَةخداو

ؤؤى و  د وتم ةة ضايك  كدد ةة  يةاك ةة ااىوةدد  لة خةةةات   ىىة ةطيَدةواا و   
خةوَكا  و  ة قةدد  لةو كىليَجةدا  ةاو ك  . ضةو ة كىليَج  ئيةتيات 8665والة  

 ةو  اة  و والَ و وا  ؤواتد ةةو كة د ىضةوك ئةو كىليَجة لة وةثادا ئةةةةو ةةة   
دواتد ةةوب ةة ليَثدوداوك قةتاةياة  كىليَج  ئيةتيات و كةىليَج  وةةىةاؤك   .  ةيؤب

و ي اى وةك  ةةىضاو  اوىةنَ و يوةةطدب كىكدد و ، ئاك ضةةا خى ةةالَ و ئاوةةد    
ئةةةوب و ووودا  ضةةا ئي داحةت  ئةكدد  ةة ةو ىؤيوَةك كةة ئةةةاا يَة  ةةةكَ وةا        

خنة ة ةاو كاىواةة  ىىة ةطيَدة كةو ، ةةةآلب   يوةةطدوَة  تاؤ ب ئةةيك  ةى ئةو ك ةيا
ؤوىةةك ثةوة ةاويةكا  لة ىوَةخ تك  وةثادا لةةةةى ئا ةةداةةةةو  ئةةةواوةة وةةت     

 . وةت ةياةبيكم و ىؤياةة كاتيَة  ؤؤىب لة كاىك حيزةياا ةةوةىئةةدد
( ح ةيَ  )، كة ةاوك خةةاؤىاوك ىوَةخ ةتكةكاة  وةةثا و    ( ا م)ىوَةخ تكةكاة  

اؤىاوك ىوَةخةداو   ىىة ةطيَدة  ضةةكااى   ةد ةييةةكا  دوو ةةاو ةةةو        كة ةاوك خةة 
 .ىؤياةة لة ِةوَبا ئةؤىةطاةةو  و ثةوة ةاوم  ةةةو ةة  ةىدووكياةةو 

ئةةاا   كى يتةك ةاو ةاك  او وةك  دووىودىوَو ةةةو ةةة   ( وتاى خز ود) ة يا 
وش لةة ثةوة ةاوةاا   ليَثدوداوب و  اوىةكَ ئاىا خاضادؤى ئةةاا    ةكتةة  وياو  ئةو

. ةةةو (  ا م)ةةو لةِةلةباا و ئاىا خاضادؤى ضةةاو  والَ ليَثدوداوك ىوَةخ تكةكاة  
وةةتاى خز وةةةد، منةةةةةك  ةةةيةىي  ئةةةاؤا و ثةىؤ ةة  كاى كةةةا  و ةةدواداضةةةةوة     

ثةوة ةاوييبا  ِةىب و ليَةاةفيَة ةةو لةة دلة ةىؤو  ةة َ كىتةا ةةى      . ضايكييةكا  ةةو
ةةةةةكدوَطرياواة  د وةةةةآلتة . ةزووتكةو كةةةة لةةةة وآلتةةةاا ةيةد ةةةا  و ةةةةى ئاوكةةةا ك

خةوَكاوويةكةةة تريؤىوةةا  كةةدد و كةةات  خةةىك وىد كةةاىو   ةةة ياةةوةةكةوم ةةةةؤاة   
 .ضةةةة لةكات   ة ياةةوةياا ئيَبة لة وةت ىوَةخداودا كاى ا  ةةئةكدد
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ِفتةِةةى جةةاك و ِةةةى ةِةىة كا  لةةة  ةةة ةو ىوَةخداو كةةاة  حيزةةةاا لةوثةةةىةك   
ةةو  و ئةكدَوت ئةو قىةاغة لةة  َيةوووك يوةاة  حيزةةاا ةةة قىةةاغَية  دوةاى         تةةاواا

 . ئةي اى ةةدوَت ضةةةة  فبالةيَ  ةيةدك تيَاا ةةو
لةةاو حيزةي  يةىياا ثيَيةةود و ِةويتبة ئاوةت  ئةةةاا   ليوةةةك حمةةىل و دواتةد      

ةةوب ةةةى  ةةةىِيز ثةةةىؤو ةةةة. ئاوةةت  ليوةةةةك ةاوضةةة، واتةةة ةةةةى لةةة كى يتةةةك ةاو ةةةاك
 و ىِدتك  ثفة، ؤواتد لةو ك ةة ةا  و   يَة  ئةىكةكةب جيَبةج َ ةةةب ةةآلب ضةايكييةكا  

 .و ثيَزاةيك  ليوةة ثيَيةةوتةو كا  ثالةكةى ةةو  ةة ئاىةاوتةك ثيَيةةوتكم لة حيزةاا
دا ةةىثدوةةياىوَتي  ىوَةخ ةةتكةكاة  حيةةزا لةةة وةةةىةاؤِةك     8665لةةة وةةالةي  

ِدةط و  ئىىدوِاك وةةثا ةةةو لةة ةةغةاا و ىيَداقةاا ةةة ىك        ئةةةغدوَ  و ىِدت كة
دوو )ثيَة اتة  ةى  ِدةطةكاةيةو  كة  ةة ةو ةة ةة ِدةطةةكاة  وةةثاك تيَةاا ةةةو       

و كةتيبةك تاةةةةكا  و ثيةاد  و ئيَ ةتطةك ىادوةى و      38و  89كةتيبةك تىث اووَوك 
 (.ئةةباىك ضةت و تةقة ةة  و كاىِةك ةةتاىوات

ة ةةة ةكةىة تييةكا  و ىِدت و لة وةكة ني كىةةوةةو دا ىووةةةىةووك  وةكيَك لة ئةجن
 يتة دةك تةةا ةةو ةو  لةيوة  تيَةدةاك  اوىةوَياة  ليوةةكةةو  و ىووةيةا  كةدد و  كةة     
ئةوا  ةاو ىةوا  ةةب وةىكدداوةتييةك ئيَ ةتاك حيةز  ةييةة ضةةةةة وةةىكدداوةتييةك       

و ةيية  ةةى ةةة ق ةة ةاوة  كةاىك  ىىة ةطيَدةك       ةا ىىة طيَدة  و تةةاةةت ةاو ىةك ةةو 
ةةدوَت لةةاو وةثادا و  ةولَ و ضايكييةكاة  تةةيا  ةى  ةلةبووك  كةاى و جى ةخدؤ ةة   

 .ضةةاو  ةةلةطة يا  لةوةى ئةو   ةةةو.  اةةكةجاويةكةك ىوَةخداو 
     اوىةَويا  قةةاىةت ثَي َيكا كة ئَيبةة لةة كاى كة اةةاا جةاو  يةة  كةةب ليوةةة       
حيزةيةكةك وةثا و ةىب ئا ةةداكدد  كةة خةىب ديك  ةة ةو ى وتيَةة  ىاوة ة و و       

 .  ةلثةىوت و واؤ ةاىب
كاتيَةيش ةة ق ة و ةة كدد و  ئةو ب ةى وةةملاةا  ئةي  كاى كةة لةةيَةامناةةاا     
ى وتيَة   ىىة طيَدة و ىوَةخداوك و ىِةدت و كةاتيَةيش كةة ةةة جفة  وةةىةاؤويةو        

وىةوَياة  ئىىدوِاكةدا  ا ةو  ةةى ئةةو ك دلةكيةا ا لةة دؤخةة      و ت ئةة ةى لةِةلَ  ا
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 .ئة كييةكة، ثةىؤ   و جاوبةو  ؤوادوا  كدد لةةاو  اوىةوَياةاا
ئةةاك ئةةةو ىؤيِةةاى  ضةةةةا ثدةةةةةو  لةةةو خةوةاةةةةك كةةة  يةا ةةا  ةةةةو ةيَكةةة دن و  ةة  و    

ا  ةةى دائةىة ة  و   ةري ا  ىلَ ئةكددةةو  و ةة وىدك ةةخيةة    اوىةوَةاة  تدك ئةو ىوَةخ تكة
ة يَككةة   ئةو ِةجناةةو  كة ئةواةةو ةت خةةوة  ئةةو قاى  اةاةةة      ةلةةوَ ت  ِةىب و ِةىةكةة 

ةاو  ةزووتكةو كةك  ةة يا حةوةة  وةةىوس و ئةةو     . دك كة لةب ىوَطةوةدا  ة يا ةةو 
جةىئةتة ةاواؤ وة ا  ئةكدد كة ىوَةخداووَة  ة ةىلة لة وةىةاؤِةن ى  ةيا  ةةولة  ةةى دا    

. كاتيَك كة د وةآلت  ةةى  لةوثةىةك  ف ةىةك و لةخىةاوبةوةاا ةةو 8663ك تة ةؤك 3لة 
ق ةة ا  ئةةةكدد و ئاؤاوةةةتيبا  لةة حةوةةة  وةةةىوس و  ةاوىةكَ قاى  اةةكاةييةةةو  ئةةةكدد     

 .د وةآلت ةطدوَتة د وت دا ةى ئةو ك حيزةي  يةىي  ىيَدا  ئيف اب لة وةكة ني  ةولة  جان
ة خى ا  ةة ثدةؤي ك  ة ياةةو  ئةةي اى ئةةكدد و ةدةوا ةا  ةةة     لةب  او وةدا ئيَب

ةةخيةك ئةو كةاى ك كةة دا اةكةاةةو ئةةو ةةو كةة      . وةىكةوت  ةدةواوةك  ةة يَز ةةو
جةولةةكة ا  لة ئىىدوِاك ئةةةغدوَبةو  د وتثيَبةات ةة كةىة ؤلةةددة  ئىىدوِاكةة   

  ِ اكةةةةةو  كةةةةة و خةوَكاةةةةةةو ك وةكةةةةة ني ةةواةكا ةةةةةك  ةةةةىىةو لةةةةةةاو ئىىدو
. ثةخيةةةةى كاة  ىادوةةى لةةةوكَ ةةةةو  و ةةوةة اةةوةةو  ةةةة كى ةةة  كى اىويةةةو   

 اوىةوَيا  ؤاةييا  كة ضةةا كةى وةتةوةك  تةةككية   ةوةة كةة ئةِةةى ةةد وةتيا        
. ة يَكني ئةتةاةني ىوَطدك ةةةو  لة ةيَا ة  كددة  د ةطةكة لة كى ة  كى اىويةةو  

ئيَبةة  ةة ةو  ةتيَةبا  ةةى ئةةو  ةةةوةتة       "  ةة د ىدك  اوىةكَ ئاىا خاضادؤى ِةةت 
ئيكجا ثاو كىة ؤلةةددة  ئةةةغدوَ  ى تفةيَةك تاةةك ةةةى و ئىىدوِةاك     ." ئا اد  كدد

لةيوةك  دوةةةو   . و  او ئةىةوات و لة ئىىدوِاكةدا كةتيبةوةك  ئي تبةاة  ليَية
 ي اى وةةةت  ةةاوىةَو  ةدةؤكةةةواة  دووىخةةداو   ةةةةةو  كةةة ئةو ةةةا ك  ةة  ةةةزا        
ِةىةاةةوةةو  ةى كاىك جاك، لةواةة  اوىةكَ و ةداد ىا   ةىدوو ةدةؤكةوا  ةةى وةاو   

ةةخيةكة ئةةو ةةو كةة ثةاو كةىة ؤلةةددة  ةدةؤكةخاةةةك      . ىاىر و ةة زاد صائ 
 . وةىةاؤِةن ىة  يا ئةلةقةكا  ةبةو وَ  ةة وةك ويةو 

وةةلةكةو  كةة لةة     ةتدو  ئةو  لةةئاىادا ةةةو ئةةو ليةةا  ي ةدوية ةَيتةة ةةاو  ة       
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ؤاةياىوم ثيَطةويةت كةة ىوَة ةةوَك  ةةاو ِرياو تةة      . ئىىدوِاك تاج  جيَطري كداةةو
. ةةى ةى ىوَطدوةدد  لة جةولةةك ليةا  ي دويةكة و ِةويتك  ةة ةاو ةةا  ِدةطةةكا   

 ةى حيزةيَك وةت ىوز ةةةةيَت ةاو ةةاوَت  ةا يَكيَةت و دو ةثفيك  ئاوةكني ةا يَكيَةت و       
لةةةب واوةةاوة ةةةةد ى ةييةةة ضةةةةةة واوةةاوةكة  ةةة ةو حيزةيَةةك   حيزةةةي  ةةيةىييش 

ئةِدوَتةو  لة  ة ةو  ةوَكيَك و  ة ةو كاتيَةةاا، ةةة اة  ةاو ةةاوَت  و دو ةثفيكيش     
 . ئةةيَتة  ىك ئةو ك ة يَكييةكا  ةة يَة وةك  ةداوا  لةةاو حيزةاا ةآلوةبكةو 

ا ةةى وةةىكةوت ،  ة     ةةداخةو  ئةوفةيَم كة لةِةأل ئةب  ة ةو خةى ئا اد كددةةةد  
ئة زاة  كة  ةكتةة  وياو  و ية  كةب ليَثدوداو  ِدةطةكاة ، ديك كدد و كةة   
 .و  ة ةو  ةولةيَةيا  ئةخةةةِةىة ةى ئةو ك ئةب د وتةةوتة ِةوى وة ةة يَكيكة دك

 
 ملمالنيَي سةركردايةتي و كاريطةرييةكاني

ن حيزةةةي 11د ن  و  و لةةةدوان كةةىةط8656ئةةةو  فبالةةةيَ تةةةةا ك لةةة وةةالةي  
دىووةت ةةوةةةو، لةةةاو وةةىكدد كاة  حيزةةاا قةةلة         وةكيَتي  وىظيَت يةىي لة 

ةةوةةو و  و ةة تةةواوك ِةويةتبةو  ةةاو  ةة ةو ليوةةةكاة  حيةز  و ةطةد  ِيةت         
 ةةةىو  ا ِةويةةتبةو  ىاد وةةةك  ئةةةوتى كةةة ةةةىة   .  ةةاةةكاة  ىوَةخ ةةتكةكاةةو 

ى ةطااةةةو ك جياواؤويةة ةيةةدك و  يَفةةة      ةة ةو ئة اةةةو   . دوي كاوةت  ىلَ ئة ات
جياجياكةةاة  ةةةاو حيةةز  ةةةةو  ر لةةة تَيطةويةة  و ر لةةة ىَوطةةاك  ةىيوةةةت ةةةى        
كةةىة ؤلةةددة  د وةةةآلت  وةةةىكدداوةت  و لةةة كىتاوييةةاا ىوَطةةا ِدتكةةةةةىك ئةةةو    

وةيب ىادل كة دواتد ةةو  وةةدتيَدن  . وياوةتةك ئةواةةووَت حيزة  لةوةى ةدةوات
كةتفةة وة َ قىلةييةكةةك    . ؤاواةةو  ة يا ةةو، تةاةي حيز  كى ةةاتةو حيز  و ئا

ؤ كةة  خةةةودك و ةةةة ادو  ةةةةىك و ىةةا ري ىةةةةاولةآل لةةةب قىةاغةةةدا ِةةىىةاةَية          
 .ةةوةىدا ات و ىا ري، ؤ ك  و ةة ادو  ةةىو  ةةج َ  يَيت

ت لةو كاى  ةاثةوةةا  دووى لة ةاىك وياوييةو  لةثدة و ت  ةوى  تدويقةوةت ةةاا 
ةة تةوق  وةةى اةاا، لةة  ةكتةةة  وياوةييةو  ةةةى اةيَك  اتةة ةةاو ىوَةخ ةتكةكاة          
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 ك ئةكدد لة  ة ةو ىوَةخ تكةكاةاا و لة ةىىة يَك دا كةة (جةىد)حيز  لة وةثادا داواك 
ئة ةة دووى ةةةو لةة  ةة ةو     . ؤؤى و وىدك ئةوو ت لةوةى  ة ةو ئةةاا ةةكا  ؤاةياىو  

  ة يَكية  تةةاةةةت لةةكات  ئاوةاوياا ر جةان ئةةو ن       ثةودة و و داةةةةةىوت  حيزةيَةة  
ضةةةاو ىةوَ  ىؤياةةةةةك ةةةةةىثاىكددة   ىىة ةةةيَك ةيَةةةت كةةةة ثيَيةةةدة و كةك   لةةةةكات 

 .ىوَةخ تكةكاة  وةثا ةيَت
ئة ة لةيوةكةو  ةط ةاو ىةو  ئةو وةىكدداةة ةةو ةة كةاى   ىىة ةطيَدةويةكة و ت   

تك   ةةةةى ئةِةةةةىوَة  وةةة اتيو و و ت تةةةةكتيةيش، كةةةات ةددةةوةةةةى و دواخ ةةة 
ئةب ةدةوةيَفةةك ئةكدا، كاىوطةةىو  وةةكجاى كة ةكا ك    . د وتثيَةددة  ثدةؤوةكة ةةو

 ةةةو ةةى دوا ةةاو ىةك  ةةةاوَك كةادى و ئةةةااب ةةةو وةةىكدداوةتيية ىاوة ة و  كةة          
 ة ا  ئةو كةواةة ةةةو  كةة ىَوةخ ةتكةكاة  حيزةيةا  لةة وةةثادا ثةةىو و ةةآلو         

 ةة ا  تةاقم و  ةة ا  ةيةةدك      .دة واو  ىةةاولةةىوم قامسااكدد و  لةكات  ةةى اة
خةاو   ةريوةةاو ىة  ةةوة او كا  ةةة وياوةةت       . ةاو ىةةةةةو ةةة ىوَبةاؤك  ةىىةو   

حيزة   يةىي  وىظيَتةو  كة لةةات   ىىةو ىوَطاك ئا ت  و  اوكاىويا  ِدتبةو  
التطىىور )ةداىك ةةةى و ةاو ىةوةةا  واةةةو كةةة ةةةة ىوَطةاك ةةى وثيَي ةةةوة  ةةا وةةةى او    

و ت تةةوت  خةوَكةا  و ئاواؤ كةاةي    . ِةةي  ئةِةةةة ئا ةاجن  خىوةا     ( الالرأمسالي
 . ةةووةى  وىظيَتييةكاةيا  ئةِةتةو  و كىثييا  ئةكدد
   ئةة ةى ةةوب لة وةةثادا  . ةةجمىى  ؤؤىاةباؤويةكاة  ةاو حيز  ةةىد واب ةةو

لةةة ئىىدوِةةاك ئةةةةةغدوَ ، و ةيَجطةةة لةةة ثةوة ةةةاوم ةةةة ىوَةخ ةةتكةكاة  حيزةةةةو   
ي اى وةةةكيش لةةة ئةة ةةةى كاة   ةةةوَكة جياجياكةةاةيش ثةوة ةةةاويا  ةةةة  كةةةو    
 ةةةو،  ةى ةى وادِاى و و ةا و ةاو  وةىةةىؤويا  لةواةة  ةقةةد ب ىةةىل حمة ةةد    

كة لةة  ةةوقيع   ةاىك حفةة ةةةو و ى ئةي    ةتةةا حةاج          ( ىةىل خالةة) ةىوف 
و لةة ةةغةاا ةةةو  ةىوةكة ةيا  ليَثدوةداوك ي اى وةةت       ىةةاولةآل  كة خاةةةيني ةةو 

كةات ىةةىل   . ثةوة ةاويا  ةة  كةةو   ةةةةو  . ئةة ةىك خاو   ىوتبةك ِةوى  ةةو 
كةوةي وةةى كيي ئةة ةةىاةي ئةاؤادخيةاؤ و وةةىكدد كاة        88خالةة وةكيَك ةةو لة 
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 3599فاروق مةال مستةفا،     

ك 81ك تةةةةةةة ةؤ و ىؤيك 81 ىىة ةةةةةة  
وةةةةةكيَك لةةةةة  ةةةةةوَكة  8651تةةةةة ةؤك 
ةةاو ةةغةاا ةةة وةةىكدداوةت       ِدةطةكاة 
كةةات . د وةة  ةةوةةةىدا ِةةرياكةةات ىةةةىل 

  ةةتةةا حةةاج  ىةةةةاولةآل كةةة ىوتبةةةك     
دا 8651ك تةة ةؤك  81ى ئي    ةةةو لة 

لةةةة  يَد هدةةوةةةةى كى ةةةة   ةةةةليك و  
ك  ةةليك، ةدوكةااى   (و ص )ىةةاولةيال   

ةةو و ئةةب دوو ِةةوى  ثيةاو  تيَةى ةةى      
 ةةةةيةى  و  جيَطةةةاك  ةةةاةاؤك حيزةةةة    

كةةةةةةىدوش ةةةةةةةو  كةةةةةة ةة ةةةةةااىو    
ىاوةةةتةوخىوا   ةةةةةةو لةةةة ةةى ةةةةةواة  

 .ك تة ةؤدا81ىؤيك 
كة د ىكةةوت جاوةوة  حةة ةتةة    ( ص)لةو ةري و ىوياةةك ىؤياة  ئةةة غدوَ  

وةك ةةى ةةةى اة  ِدتكة  دوو    . كةةيىا ( الثور )لةةاو ىوَةخ تك  حيزةاا لة ِةىة ك  
د ىضةةو، ئةةو كةوةة    (  ةةةري )و ( وةم قا) اوىةوَ  ىوَةخ تك  وةثا لةة ئةةةةغدوَ ،   

تةةيا ئةو دوو ةداد ى ك ئةةاو  لةةاو حيزةاا، كة ئة ة ةةو ةة ةةلةطةوةةك  دوةةةك   
ى ئةي  ىةى ةةاك   )ئةو تاواةباىكددةة، و و ت  اوىةوَيا  ِةتيا  ئةو كةوة ىوتبةةك  

ئيكجةا ئةةو دوو   . خاةةةيةني كةدا  (  ةيؤ   دوو ب)ك  ةةةو ةةآلب ةة ثفةك (و حا 
ك ثيَيبةىِةك حيز  كةة  ةاوىةكَ   (81)د ى ب ةاىد ةى وفيَباة  لةووَيةو  ةى لق  ةدا

وةةىلق  ةةةو و ةةى اةةا ن  يَزوَةة  ضةايك       ( ىةةةاولةآلك  ةةي ةةةى ج   ) ةي ىةىل 
 .ن حيز  ةةو لةو واآلةةدا(ب. )

وةىد  ي وةىثةى تيةددةي ىوَةخ تكةكاةي وةثا،  او وةك  ِةدة  ةةةو لةة    
 ة  كةة  ةةى م ئةةكدد ليَثدوةداوك      . لةة خى ة  و خةةب و خةةوالَ    ثدةةةو . يوامناا
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 ةةاوىةكَ  ةقةةةد ب ىةةةىل حمة ةةةد  ةةةىوف ا و ى ةتةةاىب و ت ليَثدوةةداو ةةئةةةكدد 
ةةلةةة و ت قةتاةييةك  ئةو ق ةب لةِةلَ ئةكدد، ئةووش ثياووَة  ةيَفيز ةةو، كةة  

ةوطةت ئيَبةة  ئةضةو ة يك ةى  اىك حفة ةة ؤ ىد خةةةوةك  ثدة ةاو ىةةةةخىو  ئة  
ةةةةت تةةةة ا حفةةة   ةةىِةى  ةةةةلةةة ئةةةتةاةني لةةةكاتي ثيَةو ةةتاا  ةةةةانَ  يَةةز و    

 ة  كةة ئةةةاا   ليوةةةك وةةثا ةةةوب، ىاوةتةوخى        . تةاةا ا  ةطةوةةيكة ةةغااو
وةةىةاؤِةن ى  ةيا و  ةةةةةو، ةيَجطةة لةة ىاِةواةاةةة        ثةوة ةاوم ةةة ىوَةخ ةتك   

دةةضةةوب  ةقةةد    ةدةؤكةةوا  ةةىوةاو      ة يَكيةكاة  حيةز ، ةةة ىك  ةاوىةوَ  لةوا   
ىاىةييةو  ئة زاة  كة د وةةآلتطدت  ةةوةةى وةةىةاؤِةن ى  ةيا و ةةة تاوبةةت        

ةدةؤكةواةةة ةاوةداو كاة    . ةكةة ئامساةييةكةك كاىوَةة  ة ةو ح ةاةيَة  ةةى كةداو    
ىيَدا  ةةىواو  و ةة زاد وائي  و ىةةاولكةة  جة ي  و صةةاح و ةةىك كة ال لةو 

 ةةةىاةة ةةةةو  كةةة ضةةاو ىةوَ  ىؤيك  ةلةبةةةت و ىووخاةةةاة  حةةةكب  ةالةةةةاى و  تيَةى
  .دوي   ةة دميةكداو  و ِةل ةةو 

 ةى ةى ةةىؤةدخاةاة   ةةاوَك ةداد ىك ئةووا، لةةريب ةاضيَت لةِةلَ  ةاوىةكَ ئةاىا   
( حةاةز   ةتةقا قةاؤن   )خاضادؤىدا ؤوىةةك كىةةوةةو كامنا  لة  الة  خةاليَخى بةو 

كةةات حةةاةز  ةةيةىييةك  كةةى  و كةوةةاوةتييةكي دوةةاىك كى ةآلوةةةت  و      . ئةةةكدا
ئةةةد ةييش ةةةةو لةةةةاو كةةةىد دا، خةةاو ةي ِىظةةاىن ىووةةةا ي ةةةةو كةةة لةةة ةةغةةاا     

 .د ىئةضةو، ئةمشبيك  ؤؤى ةة ئة يَاك وةىكةوتك  حيزةةو وة
دةجةلةيَة  ثدة لة  يةةاك   8666و تا حةؤ وداة  والة   8665ةة دىوَواو  والة  

لةةةةى  . او  ضاو ىةواةةداو كة  ة ةو تةاةا و  ىو و  ةوتباة  داِريكددةةةو ىوود
خى ةو  و ةةة َ د ةط  لة ِىىة ثاة   ة قةددةةكةك ةةجةر كة لةةوكَ ئةة ةةى   
ةةوب، ةةواةكا ةك ي اى  وةك   ىىة م ئةخةوَكا و  و خةوَ  ةةة ثالةةثةوةتىوةك    

ةفةيَة   ةةى ة  ئةةو ب ثة َ      ةةريب ئةةكدد و  تةى   . ةة تةويب ةةة لة ةة اا ئةِةةىةا   
ةبةخيدوَت    ئةب ئيعالةة ةةةةب ةةى ِةةىل ىيَةدا ، وةا   ة  ىؤلةيَةة  ِةجنةاوتدب         
ئةدىوَت َ ئةو ىؤي  كة ثاو د وةآلتطدتكبا  ةةوةى وةىةاؤِةن ئةةةغدوَ  دا لةة  
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وةةىكةوت  ئةةةيكم   . ئةا ةى  يَد ةهدةة وةةى كى ةة  كى ةاىك     د ةاةةك وةكة اا
حةوةة  وةةىوس و وةةآلح  حة ةة جةة ي  ئةضةبة       ة   يَةوووو ،  وةاخةد و ت ثالةةةوا  

 .كاىواة   ة يااة  ئةب ِةلة ةةةةؤ و 
ئة ة  ةوت  وةدا  و  ةؤاىا  تيَةى ةىك حيةز  و دؤوةتةكامنا  ةةةو كةة لةة      

 .ةاخةو  ئا اد ك قةىةاةياا  ةةو  ةى  يَكاةة دو  ئا اجنةكامنا 
ثةةةىو ىد كددة  كةةادىك حيزةةة   ةةيةى  كاىِةوةةةك  ِةةةوى ك ثيَطةواةةةا  و   

 ىىة ةةطيَدة و ىؤ ةةكبري ةةةةو كةةة لةةة ىوَةةدة وك تيَةى ةةا  ةةةى ةةةةدو يَكاة  دىومشةة     
ةييةةتباةيَة  ئةةاؤاد و ِةةةليَة  ةةةةختياىدا ئا ةةاد ك قةىةاةيةةاا  ةةةةو  ةةةة  ةةة ةو    

 .خى ييةك  يوا  و ةةختةددة  ِياةيييا  لةب ىوَطاوةدا
 

 ازدااستةيةكي جياوثةرةسةندني رووداوةكان بة ئارِ
ىؤي لةدواك ىؤي و  اة  لةدواك  اة  لة ضاو ىةواةييةك  ثدة ئة يَةا دا ةةةوو  ةةى    

 .ةةى اة  حيز 
دا لة ةةة ا  وةةةىةاؤِةن  8666ك حةةةؤ وداة  31لةةة ةةةات  ئيَبةةة و لةةة ىؤيك    

ئةةةغدوَبةةةو  ةاةطةةةواؤك كةد تةةان ةةتةو ويةةة ىةى ةةةةكا  لةةة ئيَ ةةتطةك ىادوةةىك 
كدداوةت  ىةاىر ىةةةاولدة ؤا  ةةةو، و ةةة د ةطة       ةةغااو  ةآلوكداوةو  كة ةة وةةى 

 .ىةقيا  ادك خة او ةةواةكا ةك وةكة يا  خةوَكا و 
ةى    و  اوىةوَةا  ئة ة ِةىؤوَة  كة كا  ةةو داك ةة تةوق  وةةى اةاا و  يةةا   

 .و ئاواتيَة  ِةوى ك دووىخ تيكةو 
تثيَةدد ، ةةةى و  لة ئةةة غدوَبةو  د وة . ئةب تاقبة  ة ا  ثالة  ئيَبةوا   ةةةو

 .وةىةاؤِةن و  او، ِدتك  ئة اةة و ةةى و داِريكددة  كى ة  كى اى
 يَز كةةاة  ىةةاىر ىةةةةاولدة ؤا  ةةةةواةتةاة  د وةةتبطد  ةةوةةةى  ةخز ةةةةكاةي  
تةقة ةة  ئةةةغدوَ  دا، ضةةةة  يَزك ثاوةواةا  ةةىةةوتيا  كةدد، لةةةىئةةو  ةةة    

 يَد ةيا  د وةتثيَةدد،   ( و  ةاو ) و ضةةا د ةاةةوةك  ة َ ضةت و تةقة ةة  ةةةى 
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لةووَة  كة ةةى ةلة تييا  كةدد  د ةاةةةكا  ةةةى و دواو  كيةاةةو ، ئةةو د ةاةاةةة       
 . د ةاةةك  ة قةدد  ةةو ، ةىوة ةة ةةتالة  ىؤوي  و ِةىةاةةو 

ةةاوك  ةةو لة ىيَداقاا و ةة  وةثاخباىات  ي ادك خة او خىك ةةىةوَة ةةىك ئي ت
ىةةاولدة ؤاقةو  ةةواةةكاة  ئةخةوَكا و  كة وةةىؤت و ؤوداةة     ليةاك ئامساة  ىاىر

دا وةةىؤك  و ؤوةدا  و و ؤوةدك    85/6/8665ثيَيةوك ىيَدا  ةةو، ثيَش ئةةجماى  لةة   
كةة  ةةىِدو  ىيَدا  ةةةو،  ةةولة  كةد تةاك دا ةةوةةى ىةةاول ةةيب ىةاىة   اوىةوَيةاا        

ةةو ةى ةة ااىوةدد  لة ( ةغدو  )وةىؤت كى اىك ىيَدا  ةةو و لةو ىؤي دا لة وةىداة  
 يَز كةاة  وةةثا ةةة وةةىكدداوةت      (. داىلبةةوزا )كىةطد ك لةتةةك ىةى ةياا لة  اىك 

 ةولةةةكاة  ىةاىر    ةةةو  وةىيا وفةيَب  كة يوةةطدك وةىؤت كى اى ىةةاول ةيب ىةاىر 
ئةةو ةةو ىةاىر ىةةةاولدة ؤا  و    . ىةةاولدة ؤاقيا  لةةاى ةدد و ةةوةىواا وةةىكةوت  

 ةلةيَك لة  اوكاى كاة  لة ئةة ةىاة  ىيَدا  كة لة ةةتةو وية ىةى ةةكا  و ةزوةك  كى
 .جة ال ىةةاولكاود ةةو  ىاواةةدد ةى  ي د و لة قا ري  جيَطري ةةو 

ىةقيةةا  ةةادك خةةة او كةةة لةةة وةةةى كييةكاة  وةةةىكدداوةت   ةةةولة  كةد تاكةةة ةةةةو،   
دلةتةةةا  خةةةىو ةةةةةةيَت كةةةة : "ةوكد وةةةتطريكدا و لةةةةكات  ليَةىلةيكةةةةو  لةِةلةيةةةاا ِةتبةةة 

 ."وةىكةوتةو  ةةوةى اةاا، ةةى ةلة تي   يةىييةكا  لة ئةةةغدوَ  ثيت  ئيَبةك  ةاةا
ئة ةةة ةة ةةيَة  يوَدكةوتكةكةةةوا  ةةةةو، ةة ةةيَة  ِدةطةة  دوةة ةة  ئةةةو ةةو      
 يَز كةةةوا  ؤؤى وةةكةىداى ةةةةو، و جةةة او ىوا  لةِةةةلَ ةةةةةةو كةةة لة ةةة ا  كاتةةاا   

 .خىثيياةااةيَة  ِةوى  يوةةطدويا  د ىةهة  ةةةة ااىك ةةة  و 
حةة ةةت  ىيَةدا     ،و ِرياةة  وةةىكدد كاةيا     ةةلة ات  ثاو ئةةب يوَدكةوتكةة و   

ئةةةةةة غدوَةةة  و لةوةةةةى ئةةةةو  وةةةةىةاؤِةكةنكةوتةةةة ليَةىلةيكةةةةو  لةةةةةاى ك ةةةةاو 
 ةة ةة وةةىةاؤويةكاةي  لةة   كاةةك د وت  كةوتبةو، ِىىةاةةاىويةةك  ِةةوى   يؤاةياىو
غدوَباا كدد و ةى ىوَطدت  لة  ةى دةجةلةيَة  دا اتةوك حيزة   يةى  تياواا،  ئةةة

 ةلةة  ةةاةاةةو  و ث دةث ةةدةةةوة    ةةىن ِةةةليَك ح ةةاة  خةةىك كةةدد كةةة ةةةةو       
 .ئةةةغدوَ   ةوبةو و ت جاىا  ةة ا وةىةاؤِةنئيَبة و ئةو ِدةطييةك  ةةىةا ةكاةي
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 كةشوهةوا سياسييةكة
 8665ش لة ةاوخىك وآلتاا لة  اةط  ةي ةاة   ياو ةاوكىةةوةةو كةك كى يتةك ة

 ةىضةةةا  وةةدتيَد    ،ةاضاى ةةو ئةب دىومشاةةة ثةوةةةا ةةةات    و كىةةوةةو كة كدا
وةكيَك لة  اوكاى كاة  خةىك ةةة تاوبةةت ةةاىدةةو     ( ؤوز حمة ةدةىواتة ) ةاؤب ىةلي
 .خاةاة  حةة ةت ةةىؤةةدوَتةو وةة يَفةيَت دىومش  ىو ةى ئةو ن
كا   ئةب د وةتيَة ىداةاةةدا ةةواةكا ةكةةك كى يتةةك ةاو ةةاك لةة  ةاةط        لة ئا
دا دىومش   ىىة ةطيَدة و ليَةااةةةو ك ىوَيوةي ةت  تيَةاا ةةةو، ةةةآلب       8665ةي اة  

و ئةةةو ةةواةكا ةوةةةك كةةة   ةةكا  ثيَيةةا  واةةة يلةِةةةلَ ئةو  ةةاا ةاو ةةةا  وةةىظيَتي  
ة  ئةةةةو ةةلةيَكةةةة ة  ةةةةاةايةةةوةةةةىدوَدة كةك دىومشةةة  ىوخاةةةةاة  حةةةةكب  ىاىةي

ة يياةةوة كة  ىوةى داوةة  ةةة حةة ةةت   ي ةد، ةةةو ك كةة حيزةةة  ةيةىي        ية يَك
. ةكا  ةاضاىةةات  فةةض  ئةو حةة ةتاةة ة  كة ثةوة و  ةةة قةا ري و   يىةى ةي

و داةة ةةةددة  ةةوةةةى ىوَةخداو كةةاة    ئةةةو  ةةةةو ثةةاو د ىضةةةوة  ةةواةكا ةكةةة 
د وةةت  كةةدد ةةةة   (  ةطةة  ِةةةىل ىيَةةدا   د)حيزةةةاا لةةة ةةةاوخىك وآلتةةاا، ىادوةةىك    

  و ىِيَةدةدىاو كةة ةةة ئا ةةدا     يتثةخيةددة  ؤجنري وةةك  دىوَةو لةة وتةاىك وةىظيَ     
وةةةاى ت ةةة ةةةىلةيةدد  لةة ثد ة ةيث        8661ةاةطةواؤوا  ئةكدد ةةى  يَفةة  ئةاة     

  ثدؤليتاىوا و واؤ َيكا  لةة ىؤلةة  ثَييةةةط  ضةيك  كدَوةةاى لةة  ىىة ة         ودوةتاتىى
اوةةتة وى يالي ةةتةكاة  و ئةةةو  وةةياا و وتاويةة  حةة ةةةت   ي ةةد و ئاىة  دميةكدا

ةةةةآلب .  ةلةةوَ ةةتاةةك ئةةةكدد كةةة ثيةةتيةاة  ةةةى حةة ةةةت  ىةةاىر لةةة ىيَداقةةاا      
 يَفة  ئةا   ةي  ثَيطةوةةك  ةةةةةو لةة ةةاو حيزةةاا ةةةلةةة ةةة ِة ةاىك            ،ةة ةىحالَ

ةو و ئةةة   تةةةةةة  ةلثةىوةةةتةكا  وةةةةثيَكدا  ود ى كةةة  و ةةةةة د وتثيَيةةةخةى  
ةدا خةىك  ئة ةك حيز  كة لة  ةوةى ةييتةج َ ةةو  ةى ِدةط  ةةةو   يوةىكدداوةتي

لة كاتيَةاا كة ئةةةاا اة    ،ةكاةاايتيةةكاة  ةاو ةا  وىظيَوةطةجنيَكيَت لةِةلَ ةىضة
ةتةاة  ةىضةةةكاةيا  ة ةثيَك  لةةئاكا    ةكى يتةك ةاو ةاك لةةاوخىك وآلتاا ةةواة

 .جة او ى ةةِيت  و قاىيا ك حيز   ي ةثىىل ةة يَزك ةاىة ؤاوةت
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لةىةاوةةتياا  ةةةةاوَك ئةةةةاا   وةةةىكدداوةت  لةةةد ى و ك وآلت لةةةيوَد ِة ةةاىك   
ةكاةاا ةةةى ثا ةةطةؤةةوةةو  لةةة ةةواةكا ةةةك ةي ةةا   يتيةةةةىد وا   ةاو ةةةا  وةةىظيَ

 وتاىوَةاا ةةةةاوك ةةة ادو  ةةةىك    ةىمنةةة لة. ة ئا ةدا ةةة يةاضاىةةو  ئةب ىاوتي
 ةوةةةلةكاة  ئا ةةت    )لةةة ِىظةةاىك  8665كةةة  ةةاةط  حةةةؤ وداة   وةةةو (ةةةاج )

ووةى كة ثيَة  ليَكةا كةة د وتثيَيةخةىك ةةى ِةىىةوك        ةدا ةآلوكداوةو  ة(وى ياليزب
وك كى يتةةك  وو  ةةت ئاى ؤة يَفة  حيزة   يةى  ىيَدا  لة قاىيا ك حيزةةو   ات

دا  8665ك ةي ةةاة  جةةىى  داواك ليَبةىدةيَةةةةو  لةةة ةةواةكا ةةة ةةةة و ةاو ةةةاك ةيَةةت
  وةةاى ت ةة ودا ةةىد واب ِفتةِىك تةةاوتيو  ةةةولة او ك والة  ىاةددو)ئةلةيَت 

  حيزمبا ، ئة ةو ةةت تةةيا لةةاو ىوزك ئةةاا ةكاةيةاا ةةةلةةة لةةةاو    ي يَفة  وياو
ةتةاةني ةفةةيَني  ئة ا   ةوة، لةةةى ئةو  ياوتةوةك  ةييتباةيئةو جة او ى  اا كة ئاىة

ة تةةةةيا د ى جنةةا    ى ةةياىك   دىت ثيَةددةةة    يدة  ئةةةب  يَفةةةة وياوةةي ووَكةةاكد
    و  ةيةىيية  ى ةياى كا  ةة، ةةةلةةة  ةةلةة   ةة    ية كى يتةك ةاو ةةاك حيةز  ةي  

ة يةةدوةتاتىىودا 8656تةةا  8651جةةة او ىك  ىىة ةةطيَدة  كةةة لةةة او ك  ىىة ةة     
لةةةيوَد ةةةة  ةةىىةو    ةةةىو  ا   ةكةك ديي  ىيوَبةةة ةةى ةةي  قاوةةم وةةةىةاؤويةكةن

 (.د وةآلت  ئيَ تاك ىاىر وةحيادا ةة كى ةلةيَك تاقيةددةةو ك وةختاا تيَثةىةك
 ةىو  ا قاىيا ن حيز    ئاىةاوتة ةاآلد وةتةكة لةةةاو جةة او ىك ِةلةاا ديك     
ىيَوبة كىةةثةىوةتةكةك ىةاىر  ةلةةيةا  ةةى ئاوةتَية  تةاؤ ك وا كةة لةةو وثَيش         

ةىوةة  . ةتةاة  ىوةةةىةوك ةة وةتيَتةو   ةةةوة  يَزوَك كة كةو وةةة ط وةةوطةويتبةوة
ثيةةةتيةاةاة   يَفةةةة  ِة ةةةةكددة   و ثاكتةةةاوكدد  و يوةةةةةطداة  خىىةاد وةةةتةدد 
  !!( ىىة طيَدة)و  ةةو  ةة  ةاوةى اوةداىك  ةلةطةىةاةةو 

 ةتفةة جة  ةةىك ك ، كةة  (ؤ كةي خةةودن  واتة ) وَك لةب ةاىودؤخةدا ةةو جةةا لى
وة  ةةى   ودا ةا ةة ةةةاوةاةطةكةةك ةة  8665ؤ وداة  ك حةة 11لةة  ةةو، يةكة يويَ قىلة

 كةتفةة  اوىةوَةةاة  لةةو    و و كاة  حيةز  ةةى ئةةو ك ىؤلةة  خةىك     ةكادود  ثيَيةةوت
  ي  حيزةة   ةيةى  يةالة  كيَياةةو ةةوةى وةىكدداوةت ةةات كة  ةلثةىوتةدا ئا ةدا
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ِةةوى كاة     د ىةةتةة  يَوووويةة    ةوَكةةدا يَىيَداقياا لةة ةةاىودؤخيَة  كاى وةاتباىك ة   
ةةةةآلب . ىوَطةةةك خى ةةةدد ةةةى وةةةىكةوتك  دي   ةةىىةو    و كةةدد  ىىة ةة  خةوةةاى 

ةةةلةةة    ةى لةو دا ةةو وتا كة  ةولَ ةا   تىةة لةة ِةةا ةةكاةيا  ةةةة ،    كة ةوةلة
و  ىؤلةيا  ِيَدةا لةخاوكددةةو ك  ةوةةلةك   وكاكتدجة  ةى كاة  ثاكتاوكاىك كة 

ا  كةدد لةةو ك   يةكة، د وتثيَيةخةىو يوةتيتةوفيببةو  ةة دوي كةة ضةيكا   و  ىىةو
خىوا  ةةةةة ثيَيةةط   ةةثىلة  ىىة ةطيَدة  تاؤ كةة و ئةواةةةك كةة جةاىا  داواك       

ا  ئةةكدد    ود ةةةىك وى ةياليز ةكةك ىةةاول ةةيب     ي ةلةة  اةاةةو ك حيزة   يةىي
 . طيَدة   ىىةوةةو  ةة ةةوفةوةة  كةد تاك وةىةاؤةة تةكتيك  و ىاىر ةةو   ةلةطةىةاةةو 

وتبةوة  ةةةاة  و ةةب  يَة وة و لةة ئاكةا   ةةاىة ؤاوي ىوو لةة  ةلةةيةاة  جةة او ى      
دا كىةةوةةةو ك كى يتةةك   8665 تةكة، لة  اةط  ئةوفةىل ةيتةةاك  ة ةو  يَفةة ىوَيو

  د وتثيَيخةىك كدد لةة د ىكددةة  ةدةواىوَةةاا ةةى ىوَةخ ةتك  كةد تاوةةك        وةاو ةا
اة  د وةةآلت  ىةاىر   و ىِدتكة  كفيفة  د وةةآلت،      وخاةة ووةىةاؤك ةة ةةةوت  ى

اوة ثيَةو ت ةةةو ةةة ة يَكة     وئةوا   ةى ةةب ةدةواى  ةةو وتا  كة ئةِةى ةةىةاوتيا  ةة
 .ةياة يَيتاوةتةو  ةةلةةة لةوةى يثةىة كاة  ىؤيةا ةكاة  حيزةاا ةآلووا  كدد و 

اك لةة ئةةوفةىل   ئةو ةةو لةةةواةكا ةك تاوبةت ةة كىةةوةةو ك كى يتةك ةاو ةة 
ةكاة  دوةةةةة ةةةةةو  يةةةئيَبةةةةو و كةةةة  يَةةةز  كى ةآلوةتي " :وةةةداو ودا ةة8665

ةىةؤو  كة تةاةا تاوبةتةكامنا  كىةةةوكةو  و كاىوَة   ىىة طيَدةاةةك ئئاىةاوتةوةدا 
  ىوَةخةداو   يخاةةاة  د وةةآلت ةةة ثيةتيةاة    وئةةجناب ةةا و  ةةى ىو    وةكالكةةى و  

 ".ةكا يحيزة    جة او ىو
 ،تةةةواو داةةدةاو ةةةةو لةة جةةة او ى   و ة كةة حةةةكب  ىةاىر يواؤ  ييةةتيَةاا ة ِة ةاة   

  ةلةطريوةاةةو و   و  8665د وتثيَةددةةو ك  ةىة لة كةىدوتاةاا كة لةة ةي ةاة    
و ئة ةةو   اةة   ىىة ةطيَدة ي ةواوةك  ِةجناوك خةلةقاةا ةى ؤوةادكددة  ضةايك   ةكة

ؤلةةددة  ثيَطةة     كةىة  ز ةكاة  حية يِة ةكددة  ىوَةخةداو  وةةىةاؤو   ةةئا ةدا لة
ةةةةآلب ئةةةو ك ثيَيةةة خت ةةخيةةةك  ،ةكاة  ثاوتةختةةاا ى ةطةة  داوةةةو ياتيوو وةة
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كةد تاوةك  وةىةاؤك ىاةطةوةةدوَت لة يثةىة كاة  ىؤيةا ة تاوبةتةةكاة  خىوةاا كةة    
  ةةى  وحيزةيَة   يةىي ئةجنا   ةاات لةىةاوةتياا ةةة  ةةةوةت  ئا اد كةاىك ةةةةة     

بةو ةةةةلةةة ةةةى ةيَةةا ةطةددة   يةةتيةةةوةت كةةة  يَيةةتا ثيَكةِةو جيَبةةةجيَةددة  ةةخ
تبةدوَتةةةو  و و ةةتةكة ىوةيداواوةةا  ئةةةكدد  يَفةةةة ىوَيو   كةةةوقاىيةةا ك حيةةز  ةةةة

 .وىخبدوَكةو وليَثدوداو كاة  ئةو  يَفةة د
وش تةةدو دوا  ةؤاوةةةد كدد  ةةةة دىومشةكةةةو  واوةةةدد دوي ةة  وىوةةا ةبيَتةةةو     

 .ةكاة  حيز يلة ىوَةخداو  وةىةاؤو ؤ ةدوَة  كة كا  ةة  يَكدوَت
ئةةاا اةةةك كى يتةةك    واتة ئةةو )ةة ةىحالَ كى يتةك ةاو ةاك لةةاوخىك وآلتاا 

وا ( لة ىيَداقةاا ةةةو    ىاوةثيَددىاةةو  كاى كةاة  حيةز  ةةىةوَة ةبةة       كة ةاو ةاك 
ثةاوزك   ةدا كة ثةىؤ ة ةى جيَبةجيَةددة  ةةخيةك كةد تاكة ةىوة لةئخىك ةييا  

لةة د ى و ك وآلت     حيةز  كةة  يوياوة  يدا لةةا ةوةكياا ةةى  ةكتةةة   8665  والة
 :داواك ليَةدد ى ؤا ةةاك ةييا  ةاات ةى جيَبةةجيَةددة  كةد تاكةة و ِةةت     ،ةيوائ
ةةدوَةت ةةىلةةو ك      ثيَةو تة كاىك خيَدا" ةكدوَتئضاى ةةو  وآلت لةب ىؤياةةدا دواىك "
 و  ئةةو كةاى  ئةةجناب ةةاات كةة       و تةاةةاك كةة     يَةز    ةةة  يوةةيَك وةىكيَية  ةةةات  "

 ".ةتةاةيَت داةيكيا  ةةات   وةىكةوت  ةةد وت ة يَكيَت لة  ةولةةكاةياائكى يتةك ةاو ةاك 
لةثيَكاوك ئةةو دا كى يتةةك ةاو ةةاك ةدةوةاىن دا داواك كىةةوةةو وةةك  ةةداوا        

ت ةةتةةواوك  ةةات ةى تاوتةنَ كددة  وياوةت  حيز  ثاو ئةو ك كة ةىك د ىكةو
 .ؤلةةددة  دؤخة تةقية كةك ةاوخىدا ةيَتةاةاوة لة كىة

دا ةةةةو كةةة كىةةوةةو كةةةك كى يتةةةك ةاو ةةةاك 8665ئة ةةة لةةة  ةةاةط  ئةةةوفةىل 
ةة ةةةااىوةددة  ي اى وةةةةك  ِةجنةةةاوك كةةةادود    " ةدةوةةةاىوَة  د ىكةةةدد لةةةةثيَكاو 

ويةةكامنا   و دوةاىوةددة  ئةىكةة  ةةةكة   يةكاة  حيةز  لةة تةوَووكةةو    يوةىكدداوةت
ةةةةدو يَكاة  ئةةةب  ةةةوةةتة ةدةوةةاىدىا كىةةوةةو وةةةك  لةةةثيَكاو  و لةةةدؤخ  ئيَ ةةتادا

وَت كة ةيَجطة لة  اوىةوَياة  كى يتةك ةاو ةةاك ي اى وةةك  ةةىضةاوك     ةداوا  ةبةو
 ".وةىكدد ك ىوَةخداو كاة  حيزةيش ةة ااىك تيَاا ةةة 
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لةة كىتاويةةكاة  تيةدوك      ةواةكىةةوةةو  ةداواةةكة و ت كىةفداة يَة  حيزة  و
كةةو   15 .ا دا  لة ِةةاك داىةةوةى لة ةاوضةةك خى ةكاو ت  ةةوة   8665وةكة   

كدد ةةةو ئةةاا اةةةك كى يتةةك     ةكا  ةة ااىوا  تيَاايلة ةةىثدواة  ىوَةخداو  حيزةي
 .ةاودا (15كىةةوةةو ك )كىةةوةةو كة ةة  تددوا ،يةو  كة لةىيَداقاا ةةو يةاو ةاو

ةاو ةاك لةب كىةةوةةو وةدا ى ضاوك ئةو ك كدد  ي  كةوةيَك لةواةةة    كى يتةك
ا  ية ك  يَفةة  ئةا  ةةوةةةو  و ىؤلةةي ِدةط    ووةةةىةو ولة وةى تاو  ى ةة ااى ةةكات كة  ةى

 .ن  ةةات1ن كةدوان كةد تالة لة دىووتةددةةو ك ىوَةخ تكةكاةي حيز     ةةةو
 ة  ةى  ِدةطةكاة  ِدتةو  لةواةةةك يةة ااىةةوةةكة تةةيا ةةىثدواة  ىوَةخداو  حيزةي

 كةة  وةو  و ىِدتبةة ية ةكاةيا  لةيوة   ةوةةك ةاو ةاويكة ةة   ؤؤىوا  ةةىثدوياىوةتي
 .  د وتوةكا  ِدتبةيتي  ةاو ةا  وىظيَي  حيزةيا  ةة ثيتيةاةيوةىكدداوةت

ةةآلب لةِةلَ ئةو  اا كىةةوةةو كة ئةو ى وتة ةاآلد وتة تياواا ى ةطة  داوةةو    
ة ىوز كاة  خةاى و ك حيزةاا ةاآلد وت ةةو  ئة ةو ئا اي وةكة ةةى ئاوةت    ل كة

 .ةكةكيي  حيز     يَفةة وياوي  ةاىة ؤاوةت  قاىيا  لة وةىكدداوةتيقةولة
كىةةوةةو كةةةة د وتفةكاىكيَيةةةاةةو ك ئةةةةو ئةةاا اةةةةةك كى يتةةةةك ةاو ةةةةاك 

بةووَددىا ةةاوك ليَكةدا    ةك  ةةةكَ  ةلة يليَةةوتةو  كة لة ىيَداقةاا ةةةو    وةةىكدداوةتي   
بةواىد ةةى ةةةىةوَةددة  كاى كةاة  حيةز       يكة كىةةوةةو كة  ةلة 8(قياد ك  ةىكةؤك)

ةة ةةَية وةك  كةةات   ةةةتا ةةوةةتك  كةةىةطد ك ةييةةتباة  حيةةز  كةةة ئةةةىك          
    وةكةةةك ةةةاو حيةةز    دوةةاىوةددة   يَفةةة  ىو  يوةكالويةددةةةةو ك  فبالةةة َ  زىو
 و  ةة ةةةوةت  كىتاوي يَكةا  ةةةو وتة  وتة         وىا ةاوك وياو  ىووةةىةوو كداةة

 ةةةىو  ا ةىئةةةو ك . ة ؤؤى ك كةةة لةةةةاو جةةة او ى و ِةلةةاا  ةةةةةو يةةئةةةو ةائاىا ي
 .حيزةيش خباتة وةى ىوَطةك وةىكدداوةتيةددة   ىىةو

كةىدوةتا    دا لةة وو كىةطد كةة لةة او ك ةةى  ةاةط  دا ةاتة     ة ةىو  ا ةدةواى واةة 
                                                 

قيةةاد ن ) ةو ةةةى ئةةةو ثيَيةةكياى ن ئةةةو ىؤياةةةة و    ئةةةب قيةةاد ن  ةىكةؤويةةة ةاووَةةك ةةة     8
 .يةية 8669وةكةن ثاو ئةوفةلي ( ةىكةؤوي
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ئةةةاا اة  قيةاد ك  ةىكةةؤك تةاؤ  ئةةب ةياؤ وةا        وَت، ةةآلب  ةوت كدا كة  ةبةو
ِدتكةئةوةةةتىك  يةةةا  ةةاةةةةا لةةةةيثةكخ ةةةت ضةةةةةةة ليَثدوةةةداو  تاؤ كةةةا  دوودلة

اة  كىةةوةةو كةةةة كةةةدد ئةةةةةاا اة  وقةةاىةةةةتيا  ةةةةة ةة ةةةااىةة و ئةىكةةةةكاةيا 
 .د وتفةكاىكيَياو ك كى يتةك ةاو ةاك ةطيَدةةةو   ةوَك  خىوا 

لةة   ةكا  كةي  تةةة وةىكدداوةتيويواؤ   وةةاى ت ةةو ةيياةةكاة ئةب ةدةواى 
كىةةوةةو كةدا د ىكةوت  لة وةكةجماىدا د ىةةت  ى خ اةا ةى تةةة ةييةتةجيَةاة   

 .ثةكي خبة  و ِيت ةدةواى كاة  ئةو كىةةوةةو وة ىاةطد  تد ىوةى كة دوا
و  ى و ئةب ةدةواىاةة وةى ىةاك ئةةو ك كةة ى ةطااةةةو ك  ةلةةوَ ةت  وةكالةةكةة     

 كةك حيةةز  لةةةةاو وؤويةةتة ة اةةةااة  ى وتةةة د و ةةةة   وياوةة  تيَةةااةةويةةدوودلة
ىؤلةةة  ئةةةو ى وتةةةك تيَةةااةةو كةةة لةةةةاو ىوز كةةاة  حيةةز      تدةةةةآلب ؤوةةا ،ىيَداقةةاا

ئة ةةةو واى ةتيةةا ى ةةةةو ةةةى ِة ةةةكددة     ،لةةةةاوخىك ىيَداقةةاا ةاآلد وةةت ةةةةو  
 .ك لةوةى ةكاغةك تاؤ ىوَةخ تكةو  و ةزووتكةو ك دي ةة ىوَيوةي ت 

ة يةة ةلةةة لةقةلةة ةااة  ئةةو  يَفةةة وياوةي     ) وةكيَك لةةو ةدةواىاةةة ةدوتة  ةةةو لةة     
  .(ةةىبةووة ِدت 8665 و   ةتا ةي اة  8661ة كة حيز  لةةاو ىةاوت  يِيتي

ئة ة ةة ثَيةي ةةواةكا ةةك ة َيكة  وةةةاى ت ةةة كىةةوةةو كةة ةةةآلب لةىةاوةتياا         
 ةةتةك كةةة  يوة  ئةةةو تةةةةة ىوَيوة ةةكدا ةةةة ىك  ةةةي  ةدةواى كةةة جيَبةةةجيَ ةةة  

يواؤك تةةة  و    ةىو  ا ةة ىك دوودلة  ِةىةوَكداوةو  ةى وةىكدداوةت  حيز 
  ئةا  تةةةيا   ئةلتةىةاتيَةكةك وةىكدداوةت ، ضةةةة ةة ةلةة ئةةي اىكددة   يَفةة  

 حيةةز    جةةة او ى ئةةةووش لةةة قاىيةةا نةة ةةيَة وةك  ىاِةةةؤ ى ىاِةوةةةةدا ةةةى 
 ةةاة  ثةةاو كىةةوةةو كةةة ةآلوكداوةةةو  لةةة    3ةواةكا ةوةةةك  كةىتةةاا كةةة  ة
  تيَةاا ةةةةةو   وة ةآلوكددةةو  كةىتةكةةو  ةي   ةلةبةةتيَة   زى   . دا(احلزب لامنا)

  ةةكداوةةتةةةو  كةةة د ىةةةةتيا   وديك  يَفةةة  ئةةا   ةةةىو  ا ئةةةو  ىكاىاةةةةو ىو  
طةا خةىو ةةةات ةةى       ىوَ ؤلة  وةةىكدداوةت  حيةز  ةةةات    خةلةقاةا ىوَيوةيزب كةىة 

 .ةكةييداةة كىةةثةىوتي
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ة ةداواةةكةك ثاو ئةو كىةةوةةو وةة جةةختيا    ية حيزةيي  ضايكي 15كىةةوةةو ك 
ةةةلةةة ةاوةةخيا  ةةة  ةتيَة       ،ووة خداثةكةةك ىاةةدد  ية ةةكدد  وةى ثاكتاوكددة   رياتي

ةخ ةتك   واتة كاىكدد  ةى ىوَ ،ةةو( كاىك وةكالكةى و )ةدا كة ئةووش ةةخيةك ئدوةة 
ةكة، ئةةةب ةةخيةةةوةو ؤوىةةةةك  ةةةى  ؤؤىك ليَثدوةةداوك ىوَةخةةداو   يوةةةىةاؤو كةد تةةا
ة  ةلة ةةىةوَكةىاة  ئةةب   ية ةو  د واةدةواةيية ةكاة  وةىقالَ كددةةو كةة ةةة ةياؤثاكي  يحيزةي

  ةةكدد و و ِةليَك ِفتةِىك دىوَو كدا ةى تاوتةكَ كددة  تةاةا وةةىةاؤك     ةاةطةواؤ 
ِةويةةتكة ةكبةوةةت كاتيَةةك ةةىثدوةةياىاة  ةةخيةةةكة ةدةوةةاىك      ةةةةآلب   ،ةكةيوياوةةي

  ئاوةةت   كةةة ةةةاىودؤخ  ىوَةخداو وةة  حيةةز    و تيَطةويةة  لةةةو ن دواخ ةةتكيا  دا 
خاةةاة  ىيوَةم   ود وةتبةكاى ةةةوة  خةةلةك ةةى ىو     ئا اد كددة  جة او ى ىوَطة ةاد   ةةة 

 ةولةةةكا  ضةدةةةدوَكةو    و لة  يففةتيش داةةدةاو ، لةةةىئةةو  ةدةوةاىدىا      ةىضةةا  يواؤ 
 ةةتةكا   ةوةةتياةةدد  يىوَيوة .(ةكا ية وةةةى كييئا ةةاد كددة  ثيَااوو ةةتي )لةةةثيَكاو 

ةؤاة  كةات ةةةةي  ةةةو ك وا خىوةا  ةييةا  ةةا   كةة يوةةةطدك ةةخيةةك كةد تةا           ئ
 ،ةةةة   ةكة  ةة ةةةوت  ئةو ك ئىثىؤويىةة  ىىة طيَدة كة ثاىضةة ثاىضةة  يوةىةاؤو

 ةةة و ةةة ( كةاىك وةكالكةةى و   )وةةةاى ت ةةة    15ك كىةةوةةو ك وةى جناب ةدةواى كة
ةت ةةى ليَثدوةيكةو  لةة ليَثدوةداواة      ية و داخةاؤوةوةت ةى ثةضةلةةددةةو ك  ةة  وةياةة
ؤوىةةةةك كةةادى    ةة  و .  حيةةز يىخ ةةتكةو وا  لةةة وةةةىكدداوةت و  دو   ئةةا  يَفةةة

 .دين ئةو كاى   ةوتبا  ئةكدد كة وةىكدداوةتيية وة يكييةكة  ةى لة ةكةىة تةو  
ؤؤىك ثيَكةضةةةةو د وةةةتةك وةةةةىكدداوةت  لةةةة د ى و ك ىيَةةةدا  د ىةةةةةت      

ؤلة  وياوةةةت   وةةةىلةةةكَ كةةىة و ثةكخ ةةتك  ةدةوةةاىك كةد تاكةةةك ةةةى ى خ ةةا 
حيزةةة  كةةدد و  لةةةةاو ىيَداقةةاا ةةةةآلب كىةةوةةو كةةة ةدةوةةاىوَة  واك د ىكةةدد كةةة     

دةوةاىك دا ليوةةوةةك  واىوةا د ى    ة  يَكا ك دوةة  فبالةيَ   زىك قةولَ كةدد و  كةة  
 15ئةب قياد ك  ةىكةؤوية ةدةواىن كىةةوةةةو ك  ) دىووت ةةات ةى قياد   ةىكةؤك

 ئةىكةكةةك ةدوتة  ةيَةت لةة ئا ةاد كددة      (  ك  ةىكةةؤوي دواوةي  دكةويية ةةت قيا
 .دا اتةك حيز  ييةكا  ةى كىةطد ك ةييتباةيوياوي و  زىك ةةووداو 
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ثةختةةةكددة  ئةةةؤ ةوة  قىةاغةةةكاة  " ةوطةتئةة   ةدةوةةاىك كىةةوةةو كةةة ةةةةد
، ةة ةةةوةةةت  8651ةةتاوبةةةةت قىةاغةةةةكاة  ثةةةاو  ىىة ةةة  تةةةة ةؤك  وىاةةةةددو

 ."  ةاوخىيةكاة  ةة يَزكدد    ِة ةثيَااة  دميةكداويداةيكةددة  ثيَااوو تي
اج   ؤ كةة  خةةةودك  ةلةبةةواىد ةةةى   ئةةةحل ؤوزة ةىوةةةت لةةة ىةة  15كىةةوةةةةو ك 
واىوا د ى كةك قياد ك  ةىكةؤك كة ىاوثيَددىا ةةى ئا ةاد كددة    ئةةاا يَت  ليوةة 

 .ةكاة  كىةطد يةكةىة تي ةةووداو 
ةك كةة  ية ىؤلةيَة  ِدةط  ِيَدةا لةو  فبالة َ  زىو تدو  كاىك ئةب ليوةةوة كة دوا ِدةط

لةيوَد ةاوةيياة   تددوا كة وثا ا   اتة ئاىاو ، ئا اد كددة  ةةواةكا ةوةك  وياو  ةة
 .ةآلوكداوةو ( 8665 ةتا ةي اة   8651لةيَك ةى  ةلة ةةطاةاة  حيزمبا  لة او ك ةيَةا   ةو)

د ى و ك ىيَةةةدا   لةةةة دا8665كىتةةةاو  وةةةالة  لةةةة وةكةةةةجماى ةةلةطةةا ةكةةةة 
 مس  داةة ةةةةدا،  ةىضةةةةةا  ثيَة اتةةةةكاة     ةة ةةةيَة وةك  ةةةةاىة ةآلوكداوةةةةو 

 .وةىكدداوةت  ثيَيا  ةاخىو ةةو
 واتةة ثةاو دوو   ،ةة ى مس  ةآلوةةكداوةو  8669وة  ةتا  ةةات  ئةو ةةلةطةةا ة
 فبالةيَةةاة  ةةاوخىك حيةز      كة ةةو ئةووش كاتيَك ةآلو كداوةو  و والَ لة ةةويك 

 ةتةكا  تةاةيةا  وة َ    يةةآلب لةِةةلَ ئةو  ةاا تةةةة ىوَيوة    ،لة تةقيكةو دا ةةو 
كةة   ىاة  ةةلةطةةا ةكة ةةو  ةةووةوئة ةو ةة ى ؤا ةةا ،ةة   تةواوك ىلَ ة دةةةو 

وا  لةكاتيَةةاا  و  ؤ كي ثا طةؤ ةةوةةتةو  لةة  ةلةةوَ ةت  ثيَيةة     اةاك واوة ىةؤوز
ئة ةةةو . وك لةةة  ةلةةيةةا  ئةةةكددو ةةت  لةةة ةةةاو حيزةةةاا ىيكةة ى وتةة  دي  ىوَيوة 

ة ثيَ ةواةةكة ئا ةدا يةةيَتةو  كاتيَك كة ثةوة ةاوئو  وةةةا   ى تدةكة دوايىاوتي
   ةيَةا  ِة ةةةةكددة  ئاىةاوةةةتةك  ىىة ةةةطيَدك لةةةة قاىيةةةا ك حيةةةز ةةيَت لةةةةئةةة

 .ةكاة  ىوَةخداويثا ةكييَةددة  وةىكدداوةتي
ئةو و َ ةة ةك كة يدىاةةو  تةةىخا  ةةةو  ةةى ضاى وةةىكددة   ةيَةاؤ كاة       

ىوَةخ تك  تيبة  ىىة طيَدة  ضةكااى كا  لةةةى ىؤ كاوي ئةؤ ةة   و جةةط   يفف 
 .8663ةكةك والة  يِةةا كاة  ىيَداقاا ديك كةد تا ةا ي   ضةكااى لةوةةىِد
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   كة ةة دىوَووي ةاو لةب  يَووو  ئةكةب ى ةطة ةى خةوَكةىن ئاواوي ؤواد لةة  
ثيَةو ت ةيَت، ةةآلب ةى ئةو  يةىي و دؤوتاةةك حيز  ةة ةيَةة لةة  يَووووةةكي    

ى  ةخ ةي  اةةةن ىوز كةاةي حيةز  و ةة    يو ؤؤىاةباؤو ِدةطي حيز  و ئةو  فبالةةيَ 
، و  ةةةةاوَك لةةةب وكيَيةةةوةدا يوةةا  ةةةدد  وةةةى  ديةةم وةةاآلةيةي ؤؤى لةةةب ِيَوخى

و ىِةرياو  كةة خىويةم    ( قيةاد ن  ةىكةةؤن  )ؤاةياىوياةة لة ىاثىىتيَةي حيزةةةو   
 .ةة ااى ةةوب لة ئا اد كددةياا
 ةةةولة  ) ةةووةةداو كةن ة وةةتني ةةةى تةةاوتةوَةددة  ةِدةطةةة ليَةةد دا كةةة يَك ىا 

 .و 8656ووةى كاةيا  لةوالة  ةكاب لة ة و ىوَباؤك وياو   ةى(  ةلة ةةطاةا 
لة جة  ةى كاة  ئةو كةتفة وة َ   ةوةكيَة( جةةا ل)ؤ كي خةودن و ت ؤاةداو  

وةت لةكىةةوةةةةو  ةداواةةكةةةك   وةةىكدداوةتيةددة  حيزةةة  ِدتةةة د  ةك كةةةية قىلةي
 .ةد وةةتت  وةكةةة   ِدتوَتفةوةةةدا ةةىثدوةةياىةلةةةو كو  دا8656 ةةاةط  تةةة ةؤك 

دواويةة   وووةك  وياو  دىوَو  ةةةآلب  ةةتا ئةة   وجةةا ل تا ئةةااؤ وةت خاو ة   يَو
ثةةةيَش قةلةةةةة باؤ   ةةةةتا ، واتةةةة ةةولةةة ىوز كةةةاة  حيزةةةة   ةةةيةىياا و ىةةةةةِريا 

 (.8491وثبة ) 8611ةكةك يةييتباةي
اج كةة و ت ثةالةيَةىاوك ئةةةاا ي كى يتةةك ةاو ةةاك ةة ةااىك       ئةحلؤوز ةةةآلب ى
لةو كىةةوةةو  ةداواةةدا، وةكيَك ةةو لة يوةةطد كاة   يَفةة خىىةاد وةتةةى   كددةةو 

  ئةىك  ثاواو  يَكاةةو ك ئةةو  يَفةةة خىىةاد وةتةةى ك     كفةاوةتيةةى كة ةى قاوم
كىةةوةةو  ةداواةةكةةك ِدتةة ئةوةتى، ةةةت  ةىئةةو  ةةةلةةة ىاثةىىت  كىةفداة ة          

ةو ىاثىىتةةك كةة حيةز  ى خكةةك     ك كةدد ةةة ثالةثيةت ةةى ئة     8656دوو ة   والة  
 . ليَطدت   ةةةةى   ثا ةكييَ  ليَةدد

د ىكةةوت لةىةوَطةةك ةة ةااىوةددة      تد تياةةك ىةؤوز دوايوية ىوَيوةىةةلةىةاوتياا ئةب ى ِ
 و  لةةة و ةةاىدىاةة ة  ةةةىيدا،  ةىضةةةةا  ئةةةب ىاوةةتي 8661لةةة تيَثةىةاةةةاة   يَفةةة  ئةةاة    

دا ةة ةااىوةدد    8661  ئةاة     كاة  حةةؤ ودا  ةاوةداو لة كىةةوةةةو . حيز  قاىيا ن
 . تةكةك د ى جنا   ئةو كىةةوةةواةةيوةكيَك ةةو لة يوةةطد  دواى كاة   يَفةة ىوَيوة
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ة يَكاوةو  ةةى  ئي اى وةت وتاىك ةةوو  كة ثاواووا  ىةؤوز ئةحلاج لةب ىوو و  
دا لةة  (ةوةاى ةةةئةاد  )لةواةةة وتاىوَةك كةة ةة اوةة ة  لةِةةلَ       ،ر ةى  يَفةةكةك خدؤ

لةة  ةاةط  ئةاؤاىك    (  ةوةةلةكاة  ئا ةت    وى ةياليزب   )ويَية   ِىظاىك  ني اى 
( ةِةاوةتكةو ك ئا ةتيخةاؤاة  )لةو وتةاى دا داواك تيةىىك   . دا ةآلووا  كدد و 8661

 .ر ىةكةةة وةى حيزةةكاة  ديك  يَفة  خدؤئةكة     يَدو ئةةى و وى ياليزب 
ةكات ئة وةيكيَك ثيةتطريك   وةاوةداودا ةة ةة  ة ا  والة  ِىظاىك ضةاىنلة ي اى  

 .ىاِةوةةةدا  8661لة ىوَةةةوتك  ىاِدتك   ةىة لة كةىدوةتاةاا كةة  ةاةط   ةةةات      
 ةوةةةلةك " وةةيةوةت  ئةةةو ىوَةةةوتكةةة د تةاةيَةةتواج لةةةو ىوو و  ةةئةةةحلؤوز ةىةة

ئةةب  و  "ةةةات  تدو ةاو ىةاوتاا ةة يَز ىوئا ت    ئاواوش لة  ةىدوو خىى ةآلت  دو
لةةة ةدووةةةةوةكاا ةةةى    رةو  و ىِدتبةةةو كاتيَةةك خدؤ ةةى  ة ةةةوةك لةةة خدؤ ةةى  ق
 .يب ىاىر ثريؤؤةاوي ىاِةواةاة  ىوَةةةوتكةكةك كددةل وةاةى

 ةةتة ية ىوَيوةاج  ةةةى دوفةة   يَفةةةئةةةحلؤوز ةىةة ر، ةةةتا ثةةاو كةةةوتك  خدؤ ةةى
ةكةةووَت كةة لةة  ةاةط      ئووة  لة ةا يفةةوةكةاا د ى ةكة ةةو، ئة ةو ةةىةظييخدؤ ى
د ىةةةةةاى ك ِة ةةةةةكددة  ) دا ةةةةةآلوك كةةةةدد و  ةةةاوةييةةةةاة  8665ةات   ةةةةة

ةكةةةةك ئاىةاوةةةتة  يكةةةة تياوةةةاا ةريؤكةةةة ةكةىة تي  ( ةاوةةةةى اوةداىك لةةةة ىيَداقةةةاا  
 و  وةةةاى ت ةةةتةاةاك ةةةدو يَكاة  وى ةياليزب لةة     و تةكةك تةاوتةكَ كةدد  يىوَيوة

 .ةىىجةاؤك ضيين و كاةاا ةةوةىكدداوةت ةوآلتة تاؤ  ثيَطةويت
و دؤخةكةة جيةاواؤ ، ةةى منةةةة حيزةة  و ةةا       و  وةةكطدتة يى ت ةة كى اىك ىةى ةوةةا

ةزووتكةةو ك  ةيةىيي تياوةاا ثةةىو  ةةآلو      . دواكةوت   حيزةةكاة  دوةة كىةةثةىوت ةةةو  
  وةةكطدتةو وىد   يو ت ؤاةداو  وةىكدد كاة  كى ةاىك ىةةى ة  ": ىةؤوز ئةحلاج ئةلةيَت .ةةو

 ىوَة ةةوَك  واوةا  ليَ ةات ةتةةاة      تا ةة  ،(ىةاوةت    ةلةةة  )دوا  و ىِةدت لةىةوَطةةك   ووىد  وة
كجةةا يئ ةكا ،ي  وةةةى اوةداىو ة ئي ةةتيعباىكيةة ىىة ةةطيَدةاةةك قةةةولَ ةطدةةةةةةى ديك ةةىي و ةاو

و  ةةةري و ةةةاو ىة  وياوةة ، وئاىةاوةةتةك دميةكداوةة    ةدةوةةاىك  ةوةةتثيَةداووا  و ىِةةدت ةةةة   
 ".ةكاتئ او  ةى ِة ة  تائيَ ت يتوةةى و ثيَيةو  ىؤ ا  يتىد كة ي
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حلاج لة ؤوىةةك ؤؤىك  ةتةكاة  ثةوة وةت ةةة ىيَداقةةو   اوةة ة       ئةؤوز ةى
ةكةةةو  كةةة ئ  لةِةةةلَ ئةو  ةةاا تيَبيكةة   ةكاةةةااي ةةتة ىيَداقييىوَيوة ألكةةدد لةِةةة

    ةلةطةىةاةةو وةكة لةة  ةلةةوَ ةت  خةىك   (  ةولةيَك ةى  ةلة ةةطاةا )ةةلةطةةا ةك 
ك وةةةو واتاوةةك كةة ئة ةة ِةؤاى ةتيَك ةيَةت لةة ئةاى ؤو        دا، ةةآلب ةةةت  (جةةا ل)

ةكةو ، يا  ةة ئاىةاوتة  ىىة طيَدة  ثدؤليتاىويو ثةوة ةاك ضيكاوةتي  ىىة طيَدةاةة
 تةكة ةةو كة وىد  وىد  خةىك  يةةلةةة د ى جنا    ةلةةياة  ى وتة دي  ىوَيوة

ةىضةةةةا   ةةتةكاةاا،  يخةةةدك ليَثدوةةداو  ىوَيوة وةةةثاةا ةةوةةةى ي اى وةةةت لةةة
ةكة تياواةةاا  يؤؤىوَك لةواةة جاىوَة  دك ثا طةؤةةوةةو  ضةةةة  ةوفة خىثةىوتي

اوةةة وكاتيَةةك ى  ةةةةا ىوَيوةي ةةتةكة ةة يَزةة ىويةةةداىةةو و و  ةةةوفيَة  ى وةةة 
يةة ، ةةةةآلب ئةةةب ةةلةطةةا ةوةةة ةةى ةةة يَة  ىاوةةتةوخىك  وةىةؤئئةةة ا  لةِةلةيةةاا 
ةو واؤوةةةةا  لةةةةة  ةلةةوَ ةةةةتة  ووةةةةةى كة ةةةةةىدوو ة ،ةةةةةةو 15كىةةوةةةةةةو ك 

يا  كةةدد ةةةة ى وتةة  ئىثىؤوةةيىةة  وثةوة ةةةا و ىوَيوةي ةةتةكةك جاىاةيةةا   يَكةةا 
 .طيَدة كةو   ىىة

 ،ة ىوَيوةي ةتةكة ةةوةةىوةو   ةةلةطةةا ةكة وةىةاىك ئةو  ةةوَ  ثةجناةةةك  يَفةة   
  وىلةةددةةةو ك  ى ةيا  و  قة ةةددةةو ك ئةب  يَفةةة وةةآلب ىؤلةيَة  ِةوى ك ِيَدةا لة ىو

ةةو ةة ضةكيَة  ِدة  لةة  فبالةة َ كةدد  ديك ىوَيةوةيزب      تد زىك لةةاو حيزةاا   دوا
ةكةةةةك يةةلةطةةا ةكةةةة جةةةةختيةدد  وةةةةى  ىكةةةاى  ةكةىة تي  . دا8669لةةةة وةةةالة   

  وئةِةى حيزمبا  خاو ة  ِى ةةيطاوةك   ىىة ةطيَدة " :لةد وتااة   ىىة   تة ةؤ
ةكا  ةةى  يو ةةةى يَكاة  تةاةةا  ىىة ةطيَدةو   اوة لةةثاو تةة ةؤ ةةة ئاىةاوةتةك     وىاوت ةة

ىةؤياةة    ةوتةاة  لةدؤخيَةةاا ةيَةت لةة   ئة  ئةةوا و ىِدتك  جفةةوك د وةآلت لةة وآلتةاا،   
دا ئةةب ئا اجنةة ةةةدك ة َيكَيةت   ةةة ِفتةاى و ةةة كةدداى ةبَيتةة          8656 ةلة ةاةةو ك  

ةتةة  يوةىكدد ك وآلت، ئةِةى وياوةةت  حيةز  ةةكةوتاوةة يوَةد ىكيَفة  ئةةو ئةقفةي      
و   و ك كةةة ؤ ةةةا ق  ضةةةوةةو لةةة ئةِةةةىك ةةةةىثاةةوة  جةةةةط  ةةةاوخى     ةىاوةة

 ".د وتيَة ىداة  د ى ك   ةىضةةا  ئةو  ئةِةىوَة  واقيع  ةةو
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وةةةاى ت   و كة  ئة ةو داةثياةاةة ةة ةةىثدوياىوةت   يَفةة ىوَيوةي ةتة ىاوة  
ةىضةةةا   ؤلة  حيزةة  كددةةةو،     لةد وتااة   ةىىةو ةةةحةكب  ئةةو ك كةىة     ةة
و ة يَكيَتةةو  ةةى  ةلةةوَ ةت  كفةاوةةت       ةوةةا ةكة ليَد دا  ةولَ د دات ةدةوةيةاة طةةلة

لةيَود ثةىد ك وةفةةددةةو  لةة جةةةط  ةةاوخى و د وةتتَية ىداة  ةيةاة ، كةة ئةةب         
واةة ةةةريك ثةودة وكةىاة  وياوةت  كفةاوةتيةاا ةةةد  ات ، واتةة ئةواةةةك كةة      تد

 .قامس  ويةىىجةاؤ ىىة يا  كدد ةةقةىةاة  
 

 قوولَبوونةوةى قةيرانة ريظيذنيستةكة و 
 ةكةيملمالنىَ هزري وةيتيذبوونة

ةكاةةاا لةةةاو   يخةالة  و ىضةةىخا  ةةةو لةة ِة ةةكددة  ةاكىكي      15كىةةوةةو ك 
ة يو لةةةةةدك ئةةةةو ك و ت وةةةةىكدداوةتي  ةةةيةىيي ىيَداقيةةةاا حيزةةةةيىوز كةةةاة  

 كةة  ةةةات  اةةة ضاى وةةى  واةة كةلةةكةةةةخةاوت ئةو قةودئىوَيوةي تةكة ئاوات  ةى 
ةةةو و    ةكةة قةلة ي و ، كةضة  لةىةاوةتياا ةاكىكي  وكاة  حيزة  ِدتبةة ة ة ئاوت

و ثةاو ئةةو و    ضةةةة لةةةاو كىةةوةةو كةةدا  يَفةةة ىوَيوةي ةتةكة ِى ةةِري كةدا      
وا     ئةةوو  وةك ةى دوو تةو ى د ىكةةوت  كةة وةةكيَةيا  ليوةةةك ةاوضةةك ةةغةاا      

 .لةو كىةةوةةو وة دىووت ةةو  ىكةؤك ةةو كةقياد ك  ة
لةة ضةةةا تةةةيَة   ةلثةىوةت كةة       و  ةاوضةك ةةغةاا ثيَة ةاتبة  يوةىكدداوةت

لةةةةد ى و   8661وةةالة    و لةةةىةووك ىوَةخداو ويةةةو  لةةة ثفةةةةك دوو  ةةاا ةةةةو      
ةيَددىاةةوةةو  ةى ىيَدا  ثاو ئةةو ك لةقةتاخباةةة ىوَيوةي ةتةكاةاا ثدةكداةةةو  لةة      

 ويةىىجةةاؤ ( وى يالي ةت  ) و (ودو ت  وةىد ب)وةةاى ت ةة  يفخدؤ ىضة ة  
 .ة وى يالي ةتةكةك ية ىاىر   وةكيَتي ىةةاول ةيب ن(ثيَيةةوتكخةاؤك)   دكوةا

ةك  يةةوةىوةةا ي و ة حيزةةةي  ةيةىيي ىيَداقةة  يةةةواةدةواةيئئة اةةة ةةضةةاوك وةةت   
ةةةآلب ؤؤىك  .   ئةةكدد ليَةااةةو  تاؤ كاةيا و (ةكا يتيؤاةا وىظيَ)ؤؤى و  تة ا اك 

ةةوةةو   د وتيا ك  ةلةةوَ ت  ىوَةخداو كاة  يوَد وةةىةووةاةة ىوةئةب ت وثيَكةضة
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ئةو جةة او ى ك كةة    ،لةِةلَ جة او ىك ةةغاادا وثةوة ةاك  ة ييةويا   ةةة كة
 .  ىاىر ةةووخةوَكاو و ىق  لة ىيوَب  كىةةثةىوت

و  تدةوَ ت  خىوا  ِىىةك   ةةو  ةة تةةائةو تةةاةة  ةلة ،  ئة ةداوكاىوطةى لةيوَد
دا    ةةةوتيا  ئةو ةةو وةاىك  ةثىلة 15ةاحةؤك  يَفةة ىوَيوةي تةكة لة كىةةوةةو ك 

 .ئةو ك كة ئةوتيَد ك  يَفةة ىوَيوةي تةكة ئاواةةو  ىىة طيَدة   ةلةةياو كة ة  ثاو
ةةوةةةو ك    تةاؤ  لةة كى  وكاتيَك كة  ةوةلةك  ةلةبةواىدة  قياد وةةك   ةىكةةؤ   

ة ةةوَيةكة ثةاآلوت  ي  وةىكدداوةتييدا ةاوةدا ئةب وةىكدداةة خىوا  ةى ئةةاا يَت15
 ةةي   تدوا   ة ةةتيا  خةةةاىد    ةةةةاوَةيا  لةةة د ةطةة  خىوةةا  ؤوةةا وةةةةآلب  ةةة ة

 .د ةطيَة  دوةةوا  ةة يَكا
ئةو  ة تة ة يَككةو    واوا  ىاِةواةا كةة ئةةةاا اة     ئة ا   ةولةياةاا ثاواو ةى

واتةة ئةةو    الةيةا  ىلَ ِيَةدةاو ،  ي  وةىثةى ةتياىك كىةةوةةو كةة ث  وى يتةك ةاو ةاك
 .ا  ىاِةواةايواتة كةد تاك وةىةاؤو( كاىك وةكالكةى و )ئةةاا اةةك كة كتةثدة دىومش  

ةةةةةةو  ةةغةةاا ئةةةو   ن  ىوَةخةةداويودو ةةت  ئةةاا ةةة ةةةةؤوة كاة  وةةةىكدداوةت  
اةةةك خىوةا  ىاؤك ةة ، ةىوةة ةدةواىواةةاا      يةيدوفاكتىكة قبةلَ ةةةات   ةةةو ثيَطةة حيز   

ثيتبةوةة  ةةةةو ى وتةةة    ة  ةةةداوا  ةةةةةةة وةةةى قيةةاد ك  ةىكةةةؤك، ةةةة    يَ يَد ةة
ة يخاةةةاة  وةةةىكدداوةتيوةاآلد وةةتةك كةةة لةةة ىوَةخداو كاةياةةةاا  ةةةةةو لةةةثيَكاو ىو 

لةةةةى   جةا . لةحيزةةاا  وَ   وةىكةوتك  خىوةا  ةةى ةاو ةةا كاة  ةةىثدوةياى     تاؤ كة
 ك ئاوا  ةةةةو  فبالةيَيةك  ئا ةدا ةةدوَت لةثيَكاو ئةب ئا اجنة خىثةىوتاةاةة، ئةو

 ةاةط    لة 15كىةةوةةو ك كة ( كاىك وةكالكةى و )ليوةةك ةةغاا ىاوطةواةا دىومش  
بةةى     لةةةىا( دىومشيَةة   ةلثةىوةتاةةوة  )دا ثةوةةاك كدد 8665تيدوك  وةكة   

 . (ىاثةىةوك  ضةكااىك  يفف ) :واةائةو دا دىومش  تاوبةت  خىوا  ىاِة
ةكاة  وياوةت  كفةاوةت  لةة  ةةو و   يةةيكني ثةودة وكةى  ىيَداقيئةةب  يَة وة 
   ىىة ةطيَدةاةة و ةةوفةوةةة  كةد تةا    وةاةطةةواؤخةاؤك تةةاوتيةو   ىؤيوَةاا ةةو  ةة

ةا  ةكةو ةةو ةة  ةىةوَك لةةةيَ ي ةىو  ا  فبالة َ  زىو. ةكا ية  ىىة طيَدةويوةىةاؤو
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ةةةةآلب  فبالةةة َ ( ىةاثةةةىةوك  ضةةةكااى) ةةةلةطداة  دىومشةة  و  (كةد تةةا)يوةةةةطداة  
 ةىضةةةا    ،ةتةة ىوَيوةي ةتةكةدا د خةيوةةو    يتاؤ كة  ةةى لةضةاىضةيَة ك ئةقفةي  

ةةةةو  ت  ةةةةو  ةةلةىةاوةةتياا ثيَةو ةدوق  ةةةى ئةةةكدد ةو ثةةدة ةةةاق  ةاةطةةةواؤك ِةةةوى  
ة يةةِىىةاةةاىو تةةاؤ ك ىيَةةدا    ئةةةو  ةةةاىودؤخ  تةوَووكةو وةةةك  جةةاك ةةدوَةةت ةةةى 
 . وضيكاوةتياا  اتة ييِةوىاةةك كة ةةوةى ةةخيةك ةاكىك

ة لةةكاىوَة   ية ةدوتي( ىةاثةىةوكةة  يففيةة ضةةكااى كة   ) وتاقبةكةك ةةغاا ثيَ  واةةة 
وكة و ةىوَةخ ةةتك  ضةةةةا خىثييةةاةااةيَة  ة ةة  وياوةة  كةةة تةةةةيا ثيَةو ةةت  ةةةة  

 ةةو ح اةةك كةة ( ةكاتئة كة ئاِد كة دىووت ةةوزو ئةو ث)ئةىكةكةك  ةلةةددة  
ة َ ةةةةةكات ئةة ة  ئةةةوا  لةضةةةةا كةةاىوَة  ة ةةةوكةو  ِة ةةة وىاثةىةوكةكةةة ةةةىضةةة

ئا ةاد وي جةة او ى و  يةاوةا      ةكة ويِةوَااةة ئاوت  ِة ةةكددة  دؤخةة وياوةي   
 :كة لة وةكيَك لة ىاثىىتةكاةياةاا ةاويا  كددةةو  وةةوةت  ةلة كيبةولةوةى ضةةا منة

 ةةاةطدتكيَة  ئةةاةةىك ِة ةةةةةات ةةةى  ةةاةطدتكيَة  وياوةة    ةبيَتةةة وةكةةةب   -    
 .و ة  ىاثةىةوكةكةزث

 ةةة ياك ىلَ و  خىثييةةاةااةيَك كةةة ِة ةةةةةات ةةةى ةةىوةكةةةةوتك  ضةةةكااىك -    
 .ةةةووَتةو  و جة او ى خبدؤ يَت

 .ى  اى كا   ثةهلاوويتك  ة واخيبةوة  جةتياىا    ِة ةكددة  واخيبةوةةكة -    

ىاثةىةوكةةة  د ىوةةي   خةةاو ة  ئةةةب ىاثىىتاةةةة خىوةةا  َِيةة  كةةدد لةةة ثةةةةا       
ةكاةييةيا  لةةثاو   يةكا  لةة ىيَداقةاا و  ةةىو  ا ِةىىةاة  دؤخةة وياوي     يةييتباةي

 .ا   يَةاةايو ضة ة  ىاثةىةوك  ضةكااىو ددك و  ةةىا ىو 8651 ىىة   تة ةؤك 
.   جي ةةاة  ةةةةووضةةيك  كدوَةةةاىوة   ا ىوةةتاواة  ةئة ةةة ثيَ ةةةواةةك ةري ةىضةة

ةىمنةةة ليكني ثيَ  واوة لةوةد ك ةي ةتة اا  ةةىةك كىتةاوي وةكالكةى و وةة واتةة      
ةكاة  ية جةةطة دىوَوخاوةةةكةةك ةيَةةا  ضةيكةكاةة و ضةةكة ةكةىة تي    )دواوني قىةاغ  

  8(.ئةب ىاثةىةوكة ةدوتني لة وةثاك  ىىة طيَدة و حةة ةت  كات 
                                                 

 
  111يثةىة  / 88كىك ةةى ة ةكا  ةةىِ   
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اتيو و تةاكتية   اىك ة     ةكةك ةةغاا ئةو  ةةةةو وة ةة ةىحالَ  ةةةوت  تاقب
  يتاوتةكَ ةةة  ةةلةةة  ةولةيَك ةةو ةى ئيةداجةددة  ىكاةةةى كاةيا  لةوةةىكدداوةت  

د ى جنةةةا    لةىةاوةةةتياا تاقبةكةةةةك ةةغةةةاا لةةةة ةةواةكا ةوةكةةةاا لةةةة     .حيزةةةةاا
 يةاا  ليوةةك ةاوضةةك ةةغةاا ئةجنا  كة  8666كىةةوةةو وةكاا لة  اةط  حةؤ وداة  

ةةئا ةةةدا ى خكةةةك ِةةدت لةةة كى يتةةةك ةاو ةةةاك   ثا ةةا  ضةةةةا ىوَة ةةةوَكيَة     
ثتةو كددة  ثيَطةك خىك   ةاوةاةاة  ةاوضةةك ةةغةاا و ت ةاو ةةاوَة       ِدتةةةى ةى

 .تاؤ ك حيز   اةبة اة  كى يتةك ةاو ةاك
ك  ولةةةثيَكاوك ئة ةةةدا ليوةةةةك ةاوضةةةك ةةغةةاا ي اى وةةةت خىثييةةاةااة  ة ةةة   

ضةةةةة جةة او ى ةة ةااىك تيَةاا      تيَةةدد ةكاة  خةىك  ية كادود  حيزةي ىوَةخ ت كة
تاقبةكةك ةةغاا ئةب خىثيياةااةة ِى ةةِرياةةوا  و ت ضةةكيَك ةةةكاى يَكا    . ةةكدد

ةتةاة   ي  كاىوَة  دو ةثفيك   ةلة  فبالةيَ  ةاوخىدا ديك كى يتةك ةاو ةاك كة ةةو
  خىك د ىةهةوَةت،  يليَثدوداووَت   ةكاة  ة ةوثيَكيَتيئةجناب ةاات   ئةىكة ةاو ةاو

دا ةةيغيَة  د ىكةدد تياوةاا ى خكةةك ِدتبةةو لةة       8666 ةىضةةا  لة  اةط  ئاة  
 . و وو آل   تى ةتةكاة  داةة و ليوةةك ةةغاا

ةكدوَت   ئة   تةقيكةةو ك ىلَ  يوة تدةةئا ةدا د ىكةوت كة قةوداةةكةك حيةز   ة 
حيةز      قاىيةا ن ك ةة او  لةةاو ضياوةة كى يتةك ةاو ةاك  ي  د وةآلت   ىوَز

 .ةكاةيي يتةةاةةت لةيك ىوَةخداو  وةى كي
خةةىك ةثاىوَزوَةةت  قاىيا كةةةنة ىوَيوةي ةةتة يةىئةةةو ك ئةةةب وةةةىكدداوةتي  جةةا

تاةةةاة  ىوز كةاة  خةةةاى و ك  ةةةةةكاى يَكا ةةى خةلة ( كةد تةةاك وةةىةاؤك )دىومشة   
كةةاىك  )خ ةةتك   حيةةز    لةِةلةييةةياا ليوةةةةك ةةغةةاادك تى ةةةتباىكدد ةةةة ثةك     

 .ةكاة يىخ تكةو ك لة ئةىكة  ىىة طيَدةوو  وةىقالةةددة  حيز    دو( وةكالكةى و 
اؤك  ةةةةاوَك ثيةةتيةاة  ليَةةا كدا لةيوةةة  ة  كةد تةةاك وةةةىولةىةاوةةتياا داخةةةاؤ

خاةةاة   ووةكاةةو  ةةو ثيَيةةك كةة ةةخيةةوةك  دوةاىوةداو  ةةى ى     يىوَةخداو  حيزةي
 قاىيةا ن  .ةكةيةل لةة ضةووةاةاةةو  كىةةثةىوةتي   ىيوَب  ىةاىر   ىؤِةاىكددة  ِة   
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ر  ئةكةة  و ةؤاة  كةيَ  ئةةو كةوةاةةك ئةةب ةاةطةةواؤ       ةة حيز   يَيتا ةةةا ة  ةةو 
 .ا   ةوة لةثيت  ئةب ةاةطةواؤ و ي ةةةوتيَة  ة يَكي

دوا  لةةة ةةةاىودؤخ  خةةةةات  ة يَكةة  ةيكةة  ةةةةو ك كةةة     وىوَيوةي ةةتةكا  وةةة 
و ةة ةيَة وةت   وخ ةاىك ىاوةتةقيكةك خىواةةاا   ووا  ئةكدد ةةةةةى ى تدد  ا ةيَك ؤوا

جنةة ىاوةةتةقيكةكاةيا  ئة ةةو ةة ةةةوةةت    او جيةاواؤ لةةة ئا   وىود ىكةةوت  ؤؤى د 
 .ت   ضةوا ةكددة  جة او ىادو ىِدت  لة كووة

وةةىك ىاثىىتةكةةك  ةاةط  ئةاة      وةة ى ةطة ئةب خالةة  اوةك ثيَةةةني ةيَةت كةة  
لةةة حةة ةةةت   تةةدةةةةو كةةة دوا( ةكةيكةد تةةا وةةةىةاؤو)وةةةىك و ةةةىخىك ةة 8661

ةة و ؤود   قةلةة ةكةك و ت ىةةىوز ةةو   ثةاىوَز ى خ ةتة خز ةةت      و ةةى اا ةة
ئةةةب كةوةةة د ىخي ةةت كةةة تةاةاوةةةك  ؤؤىك  ةوةةة  . ةةةااتتد ؤوةةا نئةةةو ك ثةةاى 

ةو  ثةاو  يةو ك حيزةة   ةيةىي  اة  لةة ةاةطةةواؤك  ةلةة  ةاة    ى ةطةكاة  ةطىىةوَت
 .تةو ةكاةاا ةياىوَيد ةةل ةةةك كةد تا وةىةاؤو اةطيَك خىك لةيوَ ضةةا

ةِةجنيَت ةةوةةى  ئة ىاثةةىةوكيَة   يففيةاا تةةواو    لةة  كةد تاك وةةىةاؤك  )ةةلةطةةا ةك 
ةةوةةةى ىوَةخداو كةةاة  حيزمباةةةاا داةة ةةةدا    8669كةةة وةةالة   ( ةةةاىودؤخ  وآلمتاةةةاا 

ةكدوَت ةبيَتة د وتثيَة  وةةىد     ئكةد تاك وةىةاؤك ىاثةىةوكيَة   يففية و " :ةلةيَتئ
ةةةةاىودؤخ  وآلتةكةةةة ا  ثيَةو ةةةت  "ةلةيَت ئةةة ةةةةىو  ا  ."ةكةةةةي ىىة ةةةة كى ةآلوةتي

 ".ةك  جة او ىك ةيَتية د وتثيَيخةىوي ةىج ةي ة ويةك  وةىةاؤويةةد وتثيَيخةىو
وك كةة  ةوةيب و و  كةة ضةةةا  اةطيَةك لةو وةةةى ةة    ةوةوةةريك ضةة   ةةووةى كة
خىوةةاا ىاثةةيَ     ةةةثىليَة   يَوووويةةة ىيَةةدا  لةِةةةلَ  "ةكة يدووةةوى ةةياليز ة ةا

ئةةةو ك تةةةثفةيا  ةةئةةةؤ ةة  وةةةكيَت  وى ةةياليت   وو ثةةا ةةةةب جةةىى  "د كةةات
وةةةثاك حةة ةةةت    ةةةةو  ةةةة  ود ةةةةىك ئةةةو ك كةةة  ا ىةِةةىىة ،ىةةةى ة  ليَةةاا

ةدا ئة    ةةولةيا    ىيَداقاا ةكة لةية ةى  ىىة ة كى ةآلوةتييكةى وةوةك  وةى كي
 و ليكيكيةزب د ىةةاى ك  ةىىةو    –كباويةةكاة   اىك ةيزب   ىوَي ئةو و   ة ة ىوَلة

 .ت لةةاوةبة ةد ولة
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كىلةةكةوةةةك  ةكةةةىة ت  )وةةةثا    جةةةختيا  ئةةةكدد و  كةةة ئةةةةطفة و  ةةاىك 
، ووةكة ني ئا ىيِاىك  ةة ةو  ىىة ةيَة  وةةىكةوتة   " :ةلةيَتئليكيكيش ، (د ولةةتة

لةةةاوةددة  وةةثا كىةةكةة       ،ةكةةةةو  ئ   جةةخت  لةوةةى  و ت  اىك    ئةةةطفة 
 8".ت  ةة وةثاوةك  ةةكَِىىةوكيَ

خةاو ة    ،ليكيكيز ةةو   -اةةةك  اىك ةيزب   يةةك ئةب ىوَكباوية ةكةىة تياةةثيَ ةو
 تةة ئةا داؤوَة    ولةىةاوتياا وةثا ةة" :ويةوةت وةة( ..كةد تاك وةىةاؤك)ةتاىك ِ

 ةةي  ضةةيكيَك ةاتةاةيَةةت ةطاتةةة    . .. وةةةى ك  لةةة  فبالةيَةة  ِةويةةتكة د وةةةآلتاا 
 ".د وةآلت ئةِةى ثيت ةةوةثا ةةةةوتيَت و ت ئا داؤوَة  ةكةىة ت 

يوةةةكةة، تاقبةكةةك ةةغةاا كةة      ةةيكني كةة  فبالةيَة  ةيَةةا  دوو   ئةةب  يَة وة 
كى يتةةةك ةاو ةةةاك خةةاو ة  دىومشةة    و  ك ةةةةىؤكددةة و (ىاثةةةىةو )دىومشةة  

كى ةلةيَك ثاواوك د وتةدد ةى داثى يك  ئا اجنة  ة لةيلة ةكةىة تاا ةدوتي( كةد تا)
  حيزةةةة و دووى  لةةة يىاوةةتةقيكةكةوا  كةةة ةةد وةةت يَكاة  كةىوةة  وةةةىكدداوةت 

 .ليكيكيز ةو  -ثد ة يثةكاة   اىك يزب 
ةكة يلةةةىد ب ئةو دوو ئاىةاوتة  ةلثةىوتاةةوةدا ئاىةاوةتة  ىىة ةطيَدة   اىك ةي   

 .ةكة ئا  يتاقبةك ةةوَكةىاوةتي ووديك ئةو د و يا وكود ىكةوت ةةخةةاتةدد  ديك  ةىد
دا، وة ةؤاوةةةد ك دىؤك  ىىة ةةطيَدةاةة و لةةة ياو ياو   ةةزىك  ةوا ثةةدةةلةةةب كة ةة

ئاىةاوتة   ةلةةةوت و ت ةةىِدوةاىوَك لة( ؤاةد) اوىةوَ   ة يا خاليا ئةمحةد ؤ ك  
 .حيزة  د ىئةةدةك ا نقاىيليكيكيةكةك كة ئرياد ك ىاوتةقيكةك  - ة  اىك يي ىىة طيَدةو
 و ثةضةةلةةدد و  ( ىةاثةىةو )ةاةطةواؤك تاقبةكةك ةةغااك وةةاى ت ةة  ؤاةد اوىةكَ 

ةكةة   ئةاةطةةواؤك ةةى    و ئةواةةو كة ئةب ةريؤكةوة ةريؤكةوةك  يواؤ  د ىخي ت كة
كةد تةاك  )ة، ةةآلب  اوىةكَ خاليا ى خكةكاة  ضدةكدد و  ديك ةريؤكةك يةةىةاوتيا  ةي

  ييتة كةك ةةاو وةةىكدداوةت  وؤ ةةةوثيَيةك كة ئة ة ةريؤكةك تاقبة د و( كوةىةاؤ
 ةةةةاوَك لةةة  و ت   ةةةةاوَك لةةة قاىيةةا كاة  حيةةز تاقبةةةك كةةة تةاةيةةةوَ حيزةةةة، ئةةةو

                                                 
 
 111يثةىة   11كىةةةاك ةةى ة ةكاة  ةةىِ   
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  داواوا  ليَبةةات واؤ لةة    دىومشة دىؤكاةي ىوَةخداو  ؤ ةدو  يَكةكا  خبةلةةتيَكيَت ةة
ةكا  ِةاوةة ةةى   ية وةةىةاؤو يةة وةى ئا اد كاىوجةخت ةةة و ةكة ة يَك ي زىو ط فبالة

 8669لةة وادا ةتيَةاا لةة وةالة       ؤاةدلةب ةاى وةو   اوىةكَ  .كةد تا ضاو ىةواةةداو كة
 :ةلةيَتئ( كةد تاك وةىةاؤك) و  د ىةاى ك وو آل   ىاثىىتيَة  ث َ داةةكة 

ك (   ىىة ةةةةطيَدةوكةد تةةةةاك وةةةةةىةاؤ )ة   ةوةةةةةلةك وىاثىىتةكةةةةة ةةةةةةىةو "
ك تةاوتةكَ  (ىةاثةةىةوك  ضةةكااى  )و ةة ةيَة وةك  وةةى ك  ىاثةىىت       وةىكددوضاى و

و ، ةةةآلب ةة ةيَة وةك    ة اوىةوَةةةدا  ةات   طوة  كددوو  و ت ئةو ك لة ىاثةىىت   ةةى  
ئةةو  ." و  وةةةاى ت ةةجةةةط  ةةاوخى   وجاك ةريوىةا ِدةطةكةك دوةةك تاوتةكَ ةةكدد

دة ك كة ثيَةو ت ةةو حيز  جة او ىك ةكات ةى ئةو ئاىةاوتة  ىىة طيَئ ليَد دا ئا اي 
ةةات   ئا اد ك ةةات ةى جةةطيَة  ضةكااىاةةك دىوَوخاوة  كة  يَةاؤك  ث َ ىؤ كبري

 .ةةات  ةتا د وةآلت  وآلت د ِدوَتة د وت   ِة ة جةةطيَة  ةاوخى و ىةطدوَت
كةد تةا  " :ةلةيَتئة دا (كةد تةاك وةةىةاؤك  )لة و آل   ةاةطةواؤ كةك  ؤاةد اوىةكَ 

( كةد تةا )ةكا  دواىد وةك  تاؤ  ةني و ت ئةةو ك خاو ةةةكاة  ىاثةىىت     يوةىةاؤو
 و  طفةئةةة  و و    ثةيَش وةةىد     ةاىك     ةِةوةة  ةةلةةة ةريؤكةوةك  كىةةةىاو

 ةيَةاؤك كةد تةا      لةوليكني ى خكةك ِدتة" ةكات ةىئةو ك كةئو ئا اي   "ليكيكة
اك وةةىةاؤك  ةيَةاؤوَةة تةةةة    كةد تة "و تةو  كةة  وجةخت  كدد "(.ةالةةيةكا )

و ثاكتةاوكددة   ةةق     ة يَك  ةى تىلةةة وةةةاةةو   ئة جياواؤ كا  ةةكاىك يةىىجةاؤو
طيَدةاةةك  ةةة لة ةةيَةاؤ كاة  ةزووتكةةةو ك  ىىة يةةا     ةةيَةاؤوَك ةييو وةةةك وةةةى

كةد تةةاك  .وةكةةةب" :ةكاتئةة، ةةةى ئة ةةةو دووخةةالة  ةكةةةىة ت  ةةةاو  "ثدؤليتةةاىك
و ةةى اةةةا  ة ةةة  .دوو ةةةب .يةةةيةداواةةة  ِةةةىل لةِةلةةةاا ة   وريطوةةةىةاؤك ثيةةت 
 ةة ةالةة جياجياكاة  ئىىدوِاك دوي ة   اة  دوةة وةىك  ئةة ةى  ِةوى كاة  وةثا

 لةةة ةةةةىد واب ئةةةةيَتثا ةةا   ".ةةتةةةو ك كةةةىد  و ضةةيك  كدوَةةةاى  ةةيةى  وةةةة 
  يثيتبةوةة  ةةةة وةةةثاك حةة ةةةت و ت ئةةا داؤوَة  وةةةى ك ةاةطةةةواؤ كةةدد  ةةةى
وةثا و ت ئا يَدوَةك لةة ةكةىة تةاا ةاتةاةيَةت لةة      " :ةلةيَتئةكة و ي ىىة ة كى ةآلوةتي
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  د ى ةةِاا وي تة يَة  ةيَالوة  ةيَت، ةةلةةة ئةا داؤوَة   ود ولةةتيَة  وةى اوةداى
ةةيَت ةةةى ضةووةةاةاةةو ك ضةةيك  كدوَةةةاى و ةزووتكةةةو      ئةةضةةيكاوةت  وةةةى ك   

ضاى وةةىك كىتةاوي  ةىةةةو     : "تاويةاا ئةةلةيَت   اوىةنَ ؤاةد لةة كى  ." كة ىىة طيَدة
و وةةىلةةةكَ لةوةةى كى ةةلةيَك     وةثا و كة وي تةب  ةلةبة  يَكدوَتةو  دوَتةدك كة

 ."  ةةكَ دىووت ةةدوَتةو وةكاغةك  ىىة طيَدة
.. ةةةى ئيَ ةةتا و دواىةؤين ةزووتكةةةو ن ضةةة  ةةِيةة  لةةة كةىدوةةتا  و ىيَداقةةاا 

 يَةةووون ئةةةب  فبالةيَيةةةن ةةةاو ىوز كةةاةي حيزةةةي   ثةةةةاو ىِدت  و ليَةىلةيكةةةو  لةةة
تيَطةوي  لة ئا اجنة وةةى كييةكاةي   ةى يةىي كاىوَةي وةكجاى ثيَةو ت و ِدةطة 

حيز  و ى ة  ى   ةى ىوَطان ىاوت ةى ِةوية  ةةة ئا اجنةة ةزوةك و دووى كةا ،      
ن ئةةب  لةة ىوَةدة و  .. ىووةي لة ى ضاوكدد  و د وتكيياةةددةي تاكتيك و و اتيج دا

كاىكددةة دووىكةوتكةو  لة ىوَطةان دووةةةى كي و تيَةةا ى كةة ِيةاةي  اوىةوَيةةتي و       
ةيكيين ىاوةتييةكا  لةةةىضةاو و  يَيةةي تيَةى ةةىا  ئة ةيَةوَكيَت و وةةكطدتةووي       

ةةةى حيةةز  و ىوَةخةةداو   اىك ةةييةكا ، خةةى  . ىوز كةةاةي ثةةةىو و ةةةآلو ئةكاتةةةو  
  ةةةة ثةةةودة و  ليكيكيةةةكا   ةةةىج   ةةوةةتكةو وةك  ثدة ةةيثاةةك دووى لةةة و ةةة 

وكة  ىا و ةىضةةوةاا   ِةوى ك ةةى و ثيَي ةوةة، ةةى لةآلو  لة ىوَةخ ة  و لةة د ىةدة  
ئيَبةة لةة قيةاد ك    .. ة جيَطاك ىوَةخ ةتك  تةةةاوتىلَ ئةِةةى ةةةلةيَم ثةىآلوني     ةةخدوَت

و   ةىكةؤوةاا ةةةو كة ةكةىةوياةةةو  ئة اةكاآلةةا     ك ةىكةؤواا و ثيَش ئةو  لةة ليوةةة  
 ةىو  ا لةو كاىواةةة  .. ئةجنا يي  ئةو وة كة جيَطاك داو و  ةولةااةة ةى ضاى وةى

دىوَو ك تيَةى امناةاا ئةو  د ىكةوت كة ةةةةةوة  وةةىكدد  و وةةىكدداوةتي  ةةة     
تةاةا و خاو   تيَطةوي  و لة ثاو ئةو  خاو   ةدةواى ىؤلة  ؤؤى ِةوى ك  ةوةة لةة   

 .ؤىةا  و يوَدكةوتكةوةىكةوت  وا ثيَ ةواةةكةك كة د
لةةةو ئةؤ ةوةةةةك  كةةاا لةةةو  ِةويةةتم كةةة ىؤ ةةكبريوَت  كةةادى و وةةةىكدد  ةةةة  ةةة ةو  

ةةةةةوة  ؤاةيةاىك و ىووةةاكبريك    .  اةاكاةياةةو  ةاكتةىوَة  ِةوى ك ئةو  ى و ئةجنا ة ة
تةواو وةىكدد ك  ةى د وتة وا حيةز  د كةات ةةة ئا ةاجن  خةةاى خةىك       و ؤود كييةك  
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ئيَبة لةةو ِدةتةة   . ةدةواىك ىاوت  ةوة ليَ  تيَةا   و واىك ةة ئةقفة  ةةة  و كة  ةىض  ىا
يح   ةتةةا كةة ةةة  ةي  جىىوَةك      ِةوى وةك لة قيةاد ك  ةىكةؤوةاا ةةوةةى اة ات،  ةوةفة    

 ةىج  وةىكدد ك تيَاا ةةةةو و  ئةوةو ت ئةو  ةىجاةة ةة كةوةاةيَك ثدةةةاتةةو  كةة لةة     
  وةةةىكدد  و وةةةىكدداوةت  كةةاىوَة  كة ةةكا   قةةةوداة.. خةةىك ثيَيةةةةوتةوتد ةةةةةةو  

 .ئاةةوىك وياو  ةيَت وا.. ةكاتة وةى ئةو ىوَةخداو  و وةى  ة ةو يوةةةكاة  تدك يوا ئ
ةةيَتة  ىك  ةلةة  اةاةةو ك ثةةودة و  ىاوةتةكاة    ئةةةةوة  وةىكدد ك خاو   تةاةا 

 .حيزةة خةدىوَةخ   و  دواك ئةو  ةة وةىةةكةوتك  حةمتي  ئةو ىوَةخداو وا
 

 ضةند بةسةرهاتيَكي ذياني سةربازي
 ةو  اة  ةة قةتةاةيَ   . ةيةوَك لة تة ة  لة وةثان ىيَداقاا ةدد  وةى و ألوا

لةة  . ئةة ةى لة وةةثادا  و كةلة كىليجي ئيةتيات و ةزوةةك والةيَةيش  نو وةىةاؤ
 د وى وةةت لةة وةةآلحةدو  و   ة ةت     و لةة ةةغةاا   11/9/8666تةا   8665 ةةةاتي  

جي ئيةتيات كةة  لة كىليَ . اة  لة ةةجةر و ضةاى  اة  لة ىة اى  يوا  ةدد  وةى
ئةةةو  ،ثةةيَ كةةددو  وةةةىةاؤويا ى  ةةيادا ةةةةو،  ة ةةقي تةةةواوك  وةةةىةاؤِةنلةةةةاو 

ةةىِةةِدتين  ةدؤظ ةةة     و  ة قةددةة وةودك ؤؤىك  ةةةو ةى ثةىو ىد كددةي تةاةا
ةيَدةةةوةي ؤ ةةت و ى ةةت و ةةةِةوَةددةي      و وةةى ادا  و لة ِةةى ا  تيكةوَ ةة  ةدويَ  و

  . ةىو  ا ةيَدةةوةي ةةكاى يَكاةي  ة ةو جىى  ضةكيَك ،ةةى اةي ةةى اةا كا 
كةة ؤؤى ثيَةو ةتة ةةى  ةة ةو      وَتي ئيفزا ي د ىئةكةةو يليَد دا ِدةطيي وةىةاؤوَت
واوةة حةة ةةتي  ةةىوَبي      ئيَبة لةة كةىدوةتاةاا ىاوةت   . ِةجنيَك لة  ة ةو جي اةاا

ةييتباةي و  نكة لة ىوو ةةاتئةب ثيَةو   و ئةىكة ِةوى وة   وكثةودةةىدوتا  ك
 تدئيَ تاو لة  ةة ةو كةات ؤوةا   . كى ةلةطادا ىؤلةيَةي ِةوى ك  ةوة ةةى وثيَي ةوةي

 .ةةخدوَتة ثيت ِةنَ تدثيَةو تة ئةو ةةىوتة ةةكةلةةة لة ة ؤوا
وةكةةةة  ةى دوان د وى ك وةةةةآلحةدو  ئةة ةةةةى كاةيا  داةةةةةو كةةةدد ةةوةةة     

ئيَبةةة  ة ةةت ئةة ةةةى ةةةةوو  داةةةداو  ةةةى ةاو ةةةان  ة ةةقةددةي  . ويةكاةااوةةةىةاؤ
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 ةةوقيعي   و ضةومنا  ةى ةةجةةر ةي ةتبةو ا   ةةى اةةا ك ةاو ةةا     يَشث. ةةجةر
 و  ةيَتىكةوة  و   كةة ثيةاووَةي تةةىة    (ىةةاولةة ري ةةاوف ئةهلةاو   )ةةجةر ىةقيا 
خى ةا  و   ت ئةة ةى  ثاويَةبا  ِدت،ئةب  ة . ؤؤى ؤ محةتة ااِةجناةا  لةِةلةي

كةة  . و ةةةى و ةةجةةر كةوتيكةة ىةنَ    ةةدد تيَ تاوبةةتيبا  ثيَةو تيي  وَك ةةا و جاةتا
 .كة ةددوكياةة يووىك ةةى اةا وةىةاؤِةِةويتيكة 

ئةة ةةىو  و  "ةمتةا   ِ" ئيَةة  ضةني؟  ": ةتيِة ةةة تةىة ويةةو     ،ليَةدد آلو ا و
 ة ت ئةة ةى ةة . دىؤ ئةكة ": ةةوةى اةاا نا ريةاة ."ةى ئيَد  ِةاو اووكةتةو 

 ةة  دوو وةةالةة داوان دوو ئةة ةةةىب كةةددوو  ئةةةب و ؤاى تةةي ةةىِدويةةة     !جاىوَةةك
دا ةة وة  ةةا   (ئي ةتيعااد )، د ك ئيَة  لة حالةةةتي  وَت ي ةثةوضةك ةةغاا ةاواةكيَد

 وةةى د ىكةةوت ئةةو ك ةي ةتبةو ا  لة    "ةزا  ئيَة  ضةني؟ كةيَ ئيَةة ك ةةاىدوو ؟    
تةلةةىةي كدد ةى  ؤ ىيم ةةجم ئةةلعاةي كةة   . قيا ىةةاولةة ري  تيَةي ؤؤى كة ةىة

 ةت ِة و ةاو ةان ةةجةر وةى ةةو ليةاوة ةةةو ثيَةي    ةةو لة حفة 6ةةى اةا ن ليةان 
ئة اةةة   ؟ئاِاداىوت  ة ت كةو ةة ىوتبةك  ةيؤب ةة جاىوَك  اتةو  ةةى ئيَةد   ئاوا 

ةةآلب دوةاى ةةةو  ؤؤى خةدا      ،ىيم ةةجم ةةةةوِةوَبا  لة ؤ  ؟ضني و ضييا  ليَ ةةةب
 .ئة ة وةكةب ىؤي ا  ةةو لة ةةجةر. تةىة  ةةو ةةو ليَي

 ةين   ، وةةكيَةيا  ئةةو ةةو  لة ىووداو  خىو و ةاخى ةكاةي ىةقيا ىةةاولةة ري
 وةةىةاؤ  31ةةوةيفةكة كةة   و   ىؤي خةىب  آل ةلةبواىد  ة ق ةة ةةوةيفيَك ةةةةب و ةة   

ئةو والةة داواكةداو  ةةى وةةىةاؤن ةةة      ئةواةةكتي ةةجةر ةيةةو  ة ني لة قاميقا ي
 .ةةجةرةكةة وةىةاؤويةكةن وةو وةب و تةث َ و  ىويقاو  ة يَكم ةى 

كةة وةةىوو دواةةز   ةةؤاى كةوةي       ةةيين ئةو لي ةتةب   ،كة ِةويتبة ين قاميقاب
ةتي  ةةيؤب  ِة قاميقاب . كةةة داواكداو ةةو  ةى وةىةاؤوَ  لة داةييتةاةي ةةجةر و

كةةو   6ئةة دؤ تةةةيا    ،ىةوةةىك ةاكةة   كةةةةاىو  ىة ةطة ةةؤاةيت كة ةةجةر و 
ئةو  ةةو ةةب د  ىلَ و ؤوىةةاوةو   يَكا   ةةى ةاو ةةان    . اتةو  لةو دواةز   ةؤاى 

ئةة ةةى كا  لةوةةى وةةكى     و ةةى اةةا  جةةةاةي  .  ة قةددةي وةثا لةة ةةجةةر  
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ِةويةتيكة ةةةىد  يا  و ت   تيَةك  ، كادىووتةداو كة ةى ئةب ئا ةةطةة ىاو وةتاةةو   
 .واتةة ةداوةكةة ين ىاوةت، ةةةى و وةةكىكة     " انظر ميينًا"ةةىو  وةثا  اواىب كدد 

ئةةةب ةةةى كةوةةةن ةةةيين ةةةة ثيَ ةةةواةةك داةةةةةةىوت  ةةاواىن كةةدد  كاتيَةةك ةةى اةةةا  
ةتي ِة  .ضةةوب . ةتي و ى  ثيَيةةو   ةةيؤب  ِة .  كيش ئيعاؤب دا ةة وة   .ةة و 

 ةة ةو   يَتةت ِةوى ب قاميقاب ئة ةةا  كةوي داو  ةة    و ئةلةِئة ة ضيية؟ ثيَم 
 !ةةجةر و كةةة ىةوةةىن ةاكة  و  ة ةووا  ىةوةةىن ةةرياى     تكةو ئةؤاةيَ

داوةةي   ..ةقفةم تى ئةةيَدب ةى ئةب ئةىكةو لةئ   ةيَ ، تى ةا: ةتيِ ااقيواةاك ةةوةى 
ة تةىة ويةةةو  ضةةةو   ةةةئيكجةةا  حةة ةةةت، ىةةاول ةةةيب و ، قاميقةةاب .. ةةة ةوتا 

 !   يووى كةك خىن
 كيش  ةةى ةةى   ! ةتيا  لة ةى وةىةاؤ كةو ثيَكجيا  ىةاوا  كددِثاو وةىاتيَك 

قةىةةا  لةةو ةىوةةو ثيَكجيةا        ةةى اةا ، ِةدةةؤب و خى ي ةةثةلة خىب ِةواةا  
ضةةاى كةوةةكةب ةةى ةةدد ةةة داىوَةةي ؤؤى        .ِةتي ضةاى كةب ةى ةيَكة. ىةاوا  كددوو 

ةوى تَييةا  كةةوت و وةةىوِةواَلكي  ةة ةوواةي  ةةاةا كةة د وةتبا  ِةدت و         ئةوت
ةةةجيَ  يَكةاو      ةى ئةةب ضةةاى  ئةةىكي ةييةتباةيا      ةةى اةا ةت جةةاةي ِثيَبا  

 ةتي ئةةب وةةِباةاةة وةةكي د  ىوةش دىَوةون ىوةش ثةاةي       ِ! وت؟ليَيا  ئةد  ضيةى
 .يا  ةة دواو وة ةى واويتة ةا ئة اةيش ىاكة  يك

كاةي ئةةةو  ة ةةت  اةطةةن ةةجةةةر لةِةةةلَ ىةقيةا ىةةاولةةةة ريدا  ةةةى   ضةريؤكة 
 .حةوفة  ةةاوَةيا  تى اى ةةكةبكة  توةكةوا   اةىِةىويةكي ثيَةةةيكاوك  ةلةةةِدوَ

دا  ةةةىة لةةة كةىدوةةتا  د وةة  ثةةيَ كةةدد و ، ىؤيوَةةك ىةقيةةا   8665لةةة وةةالةي 
ا ةةاد  ةةةةة ةت خةةىت ئِةة حمة ةةةد ىةةةلي ىةةاوحل ةةيَينىةةاولةةةة ري ةةةة  ةةةيؤب 

ت ليَد  ةةى ةكةووةم  و   (ا د اةفةات) وبةوينَ ؤوو و ى   ةتا ةةى اةي د وت ةلةطدت 
 .( يبال)ةى  ِةاو اوتةو تى 

ةةةوب   ئةة ةةىن ئيَيةةطد  ةةةواةيا   ة  ئةةو ىؤي      ىةا يَكاةيىؤين دواوي و ثاو 
و  ةتي ئةة ِ ةد ةةخيَد،ِ ؟ئةؤاةيت حمة ةد ىةليةتي  الةي  ةيؤب ِةاةطي كددب و 
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ن كداووةىةاؤ ةةى  لةِةةلَ خةىت و ةةة ةةةةا     طئةتة بيفةكةب ئا اد  كددوو  دوو و
 ةىةيَد كة  الةيةا    . .( ةيبال )ةي يَكة، دلةةم خةةةةىن داو  ىا ئةةكات و ةاضةيَت ةةى      

 .ئةؤاةيت لة كةةةوة
ةةثةلة ويَ وةىةاؤن دوو خةت و ويَ خةد لةِةلَ خىب وةاى كةدد و ضةةوب ةةى    

تة ا ةاب كةدد    ،ىةةلي كةة لةة ىاوةتياا خةىب  ةاى ؤان ةةةوب         ةيؤب حمة ةةد   الةي
 ،ةاىدوو ي ةة حةث ةي ةتبة ةة ين   ةةى اةا ةت ِخةىوةي خىكىكددةةو وة و ثيَم 

يكيش ىةوَطةاب  وةتي ئيَةداةيم و ئةا  يةتي كات ةاىو     خىب تةةةىيِ تى ضي ئةكةوت؟
ةت ِة ثةيَم  . ئيَدا وا خىب ئا اد  كددوو  ىائةكةب ةى  ، ةىة لةِةلَ كةىد ةةةب تةادا

 .د  ثةلة ةةة    ئةلةيَم لة  الَ ةةةةو
ةد و لةآل تى ؤؤى ؤود كيةت و  ِ ةةى اةا ةية وةىات تا وةىاتيَةي ثيَ ضةو ين 

ةة   وا ةييةة  ة    : ةتيِ. حمة ةد ىةلي لة  الَ ةة او . ثيَيبيين  ت ةاو ئةكةوت
ةة ةةةىوَةم ةةةى كةةةىدوَةي  ةيةىي ئةةةةيَدب ئ  كةةةوةةط و وةةةِبا  و  ةةيَت و كةةىب   

و ى   ،ةتي ئةةؤا  دىؤ ئةكةةوت  ِة  .ة يَت ةى  ةىة لةِةةلَ كةةىد   وَتةطدوَت كة ةاوةو
 ةيؤب ئةوا ة تى ة ى ةيطد ، ئةوةا ةو وةةى ةةة  ةيةىي ةةةو، تةيَم ِةواةةا كةة         

 ! ةضيت ىان ةةكددةةو، ةةوطدوت و و ى و  ةفةيَ ىاك كددووئئةِةى تا تى 
و  تةختةة  و ئةو وةِباةة ةةة داى ،  ةيؤب ةاىو  ةتي و ى ِؤاةي ىان كددوو   اتيَكك

و ئاون ةةى ىةاكيَيةاو  ةةدةؤ ةةثةلةة      وةةىداةكييةك دىووتةددوو  لة ةاو  ةىضادى ح يَ
 حمة ةةد ىةةىل  ىةقيا ىةةاولةة ري خةلةةي حفة ةةةو و خى ةي و ت  ةةيؤب    . تيَةي ةا 

ةةةخيَد ئةوةةةوت   ةتي ِ .ةت قةىةا     ئةو  ةاكةبِثيَم  ، يعة ةةو ةةآلب ةةدو  ةةةةو
ىةاملي دوةين    ةد كةةوفي خىتةة  ة  كةةىة   ةةي و     ِة . ئةِيكا ئةتا ب ةة دادِةان وةةثا  
و لةةةة وةةةةت دوو وةةةةىاتاا  ن ةةةةاىددوةةةةةتةةةاقبيَةي  !!ئي ةةةال م ضةةةى  كةةةاىن وا ئةكةةةةب

 . اخيي ئةو ةاو  داة   ةؤاى جكيَةن ةة  يَ  و و كييةكةك لةِةلَ ؤ وواا تةخت كددح يَ
. ةةةو  ألىةمسا  دؤ وي و كا ي  ئةمحةد  ةةىدوةم لةِةة   ،ةةجةر لة  اوىةوَياةي

 .  ةاخىمشا  ةدد  وةى  ة ت  اةطي خىو و
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ئةةب ثيةاو     ،او ئةهلة كجا  ةى ةى تةواوكددةي ئةب ةاوةن ىةقيا ىةةاولةة ري يئ
و ةداد ىك ةزوةي ةةو ، لةة وةةثا د ىكةداو      لة د وى ك ىةةاول ةيب ىاىةاا ةةو 

دا  ةىة ئةةكات و  تدك لة حفة لةِةلَ ئةة ةىوَةي لة خىن ةةىؤجاىوَ: لةوةى دوو  ت
ِةويتبةو  ىاد ك  يَتيَ  و ةة  ئةو ةةو كة دوةةواى كةن ةكات،  ىكةتةقةك ليَ

ةةةو ةةةو، لةوةةى تةقةةكا  وةالَ و ةيةَوةك ةةةةا         خاةةةيةني ييةو  ت ىن ةاتةةاىوو
 .ةى وةثا ن  ةةات، ىةةاول ةيب ِيَدةاةةووةو 1كداةةو، ثاو كةد تان 

يةكي ؤؤىب  ةةةو لةِةةلَ خةةلةةي   وتيَةةآلو ،ئةو  ة ت  اةطةن لة ةةجةر ةةوب
و ؤود ت لةةب  ةاى دا  ةةةةو ، تةا ئةةو كاتةةو        كةواةيَةي ؤؤى ىؤ كبري ،ةةجةةاا

 .حيزةي  يةىي لة ةةجةةاا جة او ىوَةي ؤؤىك  ةةةو
اوبةمتةةةاوي  ت ك ةةةاوَ  ،ةة ىن ئةو و  كة  ةىقةدك ئيبةاب ىةةلي لةة ةةجةةااوةة    

 ةةة ةو . وةةةىؤكي ئةةاوكيي  ةؤ ةةةةي  ةةيعةك تيَااوةةة . لةةةب  ةةاى دا دىووةةت ةةةةو  
ئةةةدوَت ةةى    ئة دوَت كة ئةِةى كةوةكاىك د ىا ةتيا  ةاو ةيَت  يعةوةت لة ىيَداقاا

تةةة ثييةةة ةةةى  ةو و ئةةةو  ة تئةةةو ِىىةوةةتاةة ِةوى وةةةك ةةجةةةر و لةةةوكَ ئةةيَةةوىوَ 
ى لة ئىتى بي َ ةى ِةاوتكةو وا  تا قةةةد  ةلةةةة    ي اى وةك  ؤؤى لة داةييتةوا ،  ة

 ،وو  الةي دوو خى ةوو   وفيَباةي لةونَ ةةةو  دةى  كيش . و ثدوة ةةىوَة ةددةةو 
 ا ىوتا ةةو لة قىةاغي ةاو ةاواا و لة ثاو ئةةو    كة  ا ىوتا حة ة ئة ني حةوة 

ةةو ةةةآلب  ةةى    ماوىةوَ  ةىضةةا  و   اوىةوَةا  ةةو،  لة ةزوة ةكةن ةتا كىضي دواوي
 .و ةداِةوى و وةودب ئةكدد و ت  ا ىوتا

 ، اوىةوَي خى ةوو تم ةةخدن حاجي ىةةاولةآلن ةىوةةاةيش  ةالةي لةة ةةجةةر ةةةو     
، ئكجا ةة  ىن  ئة يش  ا ىوتان قةتاخباةة ةةو،  ةتا  ةتاوة ق ة خى ةكاةيم لة واد

يش كةة لةِةةلةبا ةةةو ،  الةيةا      لة ئةة ةى كاة آئةو دوو  الةة خاةةداةةو  خىب و  ةةا
و ةاوي  داةييتين ؤؤىك ىةمسا  دؤ وي خى ةوو ت، لة ةةكتة. و ت  الةي خىب واةةو

و  ئةةكدد    اآلةةة خى ة   خاو   لةِةأل ئةو و يتكاةةك لةو دوو  الةةيئةو داة ،وياوةت
 .دامنااوةوادن  ةىويَةيا  ةة ةةىؤك لة ووو. خى ا  ةة غةىو  و دووى لة وفيَباةي ةةئةؤاةي
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ةاو ةان  ة قةددةي  ، ةىةى  اىن ىة اى  ةاو ا ةو ثاو  ة ت  اة  لة ةةجةر ِ
 .لةونَ تةودوح ةةوب 11/9/8666ضةاى  اةطيَةيش لة ىة اى  ةةوب  ةتا . ىة اى 

 يَيتا لة ىة اى  ةةوب، ىةقيا وةآلحةدو  كة ةةى اةا ن ةاو ةان ىة اى  ةةةو  
ضاو ىةنَ ةةةوو   وبةوينَ ئةِاتة ىة اى ، ئيَبةو ثيَي ىاِةواةاو  كة وةىؤت كى اى 

ةى ىؤين دا اتةو وةىؤت كى اى ىةةاول ةيب ىاىر لة ِةىةاةةكةواا ةةوةةى ةاوضةةك   
ئةةو  ةةةو   . اتةة ةئيَبة وةةى كةن ةو وةىداةي  ةى خةاىوون ىيَدا  ةطاتة ىة اى 
 ةاى و تة خة ةو و  ة ةو دةياو كة ةدؤكةكةك كةوت لةثدة د ةطةةاو ِةويتة ئيَبة

 .و خىن و ضةةا ليَثدوداووَةي ىيَدا  لةو ىووداو دا وةوتا  و ِياةيا  لة د وت دا
" صعا حلم ةزل ةةةم : "ئة ةو لة ىيَداقاا ةى ِالةتةثيَةدد  ةة وةىؤت كى اى، ِةتدا

كةةة وةةةىكةوت ةةةى ةةةاو ةدةؤكةكةةة ِى ةةت ةةةةو، لةةة داةةؤوكةةاا ةةةة خةةةلةةؤن  اتةةة   : )واتةةة
 . ة د ةطةةاويَةي ؤؤى دلَ ةيَكةةةى و ن ئةو ىؤياةة ةةو لةيبلة ىاوتياا ئة(! خةاى و 

 محا  ىاىيف ةدان كة و ؤودن ةةةىِدن ةةةو كةدا ةةة     لة ئةجنا ي ئة ةدا ىةةاولدة
.  واوي ىيَداقةاا  اتةة كاوةةو    وةىؤت كى اى و قىةاغيَةي تاؤ  لةة  يَةووون ةةةى اةدة   

 .لةو ك ىةةاول ةيب  اتة وةىكاى تدحةة ةتيَةي يواؤ
 

 من و وةرزش
لةة تةىثي ثةةىةؤو  تةا     .  ةى لة  كالةييةو  حةؤب ةة و ىؤو ئةكدد و  ةةواداىن ةةةوب  

لةة قىةةاغي   . ةالة و ةتبىلةيَين كىآل  و ِةىة ت و تا  ةةاوَك جىىن ثيَيةةوتةون و ىؤو
 وةى تاوياا لة ئي تيعداؤن قةتاخباةة وةى تاويةكاةاا  ةداليان وةكة يي كةىوةي كةىوةييم  

ةة ةااى ئةةةةوب، و لةةةةى ئةةو ن     (  ةى ب)ة ةاو ةاواا لة واىن واخةد مناويي ل. و ىِدت
لةةة .  ةة  لةةة  ةةة ةووا  ة ةةةوك  ةةةةوب، ةىوةةة لةةة وةةةىن وةةةى و ن  ةى  ةةاا ئةةةةةوب   

وةى تاوي و ةاو ةاواا واىوةةىوَةي ثيَيةةوتةو ةةوب لةة تيَك ةي وةةى  يَةز و لةة قىةةاغي       
 .ب واىوية ةةوب، ئيَ تاو  ةى ةةىد وا م تياوااؤاةةى اا  ةى لة واىوةةى  دواى كاةي ئة
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 3599، (فاروق مةال مستةفا: سةرتوتى هةرتمى ناوترِاست)دروستكردنو هةرتم،     

 
( ئةاكى )لة ةتبىلةيَكيياا لة  كالةييةو  تيثةي ِةةىة ت و لةة دواةاو ةاوةاا لةة تيثةي       

يَيةةةود و ةةةوب ةةة    دوان ئةو  لة كىليَجي ئيةتيات لةةب واىويةةدا ث  . واىويم ئةكدد
لةةةةى ئةةو ن لةة ئيةتيةات و ثا ةاةيش كةة ةةةوب ةةة         . ئةةاا ي تيثي وةدوةكة ا  

ئةة ةةةى كةةاتي ؤؤى ةةا   ةةةةةو، و  كةةيش ئةةاى ؤوو ب تيَةةاا ةةةةو، ةىوةةة ىؤياةةةة وةةا  
 ةةتاةة ضةةا ىؤيوَك لة ةةغاا و ةةجةةر و ىةة اى  لةة تيثةكاةياةةاا ةةةوب و ضةةةا       

 .كةوتين تيثةكة ا     و ى ةةِدتجاىوَك  ةداليا و جا ي وةى
 

 بةغدا و هاورِيَكامنذياني 
ضةةةةا يثةىةوةةةت لةةة يوةةاةي  تلةةة ةاوكيَيةةي ةري و ىويةةة وياوييةكاةييةةاا ئةةةةيَ

لة ةاةةي ةاؤىِةاةيي   ،ثاو تةواوكددةي  او ك ةاو وةثا. يم ةكةووموكةويَتيي خى
ودب لةة كةاىن ةةاةق    ىَيدا  لة ةةغةاا ةةة ةةى اةبةةى دا ةةؤىاب، ئةةو  او وةة ؤؤى وةة       

 و ألوةا  طو ىِدت، ةة تاوبةتي كة  ة  لةة ةاو ةةان ِيةتيي ةاةقةاا ةةةوب و لةةو وة        
ةية ك خز ةد تياواا ؤؤى  ت ةيَدةةوب ضةةةةة ةةىوَة ةةىاوةةتيي ِيةتيي ةاةقةكةة     

 .ةى ةةىةوَة ةددةي لقي وفيَباةي كة لة ثالةياا  ةةةو ةيةاتةو  تةيَةئةوةو ت ثيَم ةطةو
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خاةةو لةِةلَ  اوىةوَيا  خةوةد و   خةدلة  ةقة واكاد ةك ؤوىةةك ئةو ضةةا والة
كةةة لةِةةةلَ ةةةة ؤؤىوةةيش ، ةةوةةةى ةةةدد  ةةالةي و وةةةىداىن ةةةدان و حةوةةة  ؤوَةةة ى

ةةةآلب  ةي     ،وةىداىدا ئةةةوب، وةىداى ئةةااب ةةو لة ثاىتي دميةةكداتي كةىدوةتا   
و ضةةةاو  وةةىكدد ك   ةاخى ةي د ىةةةةدةن لةة ةةةكاى يَكاةي  الةةكةة ا       ىوَطدن وا 

 ةةى ةةى ةةري و ىن و     .ة يَكاوة  الةةو ، ؤؤى ِةجنةاو ةةةو لةِةلةبةاا   ئ محيز  و ضةك
دا كة ةة خى اىاو وي ِةىةا ةو  ةةغاا،  ةى ئة ا  ةةةو   8663و ةاداىن، لة والةي 

ةا  و   اوىةَن كةة ةةةةَي تةدو  يةاةةااىويا  كةددب و لةةثاو  او وةةكي كةةب لةة          
لة ةةغةاا يووىَوةيةا  لةة  ةة ا  ئةةو  الةةةدا ةةى ِةدد كةة          ( يكى ةي وث)ِةىة كي 

خىوا  تياواا ئةيوا ، يووىوَةيا  ةةى كى ةش و خةةاىد  و خةاىدةةةو  ا  داةةاةةو،      
دكتةىى خةوةد و  ةالةي ةريوةةاو ىةن لةة ئيَبةةو        . ئةوو  ةى ةةووتين  ةىوةيَةبا  

 دؤظيَةي د ىووةثةات  . ةوةزوك ةةو وا ىاوت  واوة ةفةيَم دؤوتيَةي ىوَةخداون حيز  ة
. و ىاوتطى و ق ةخىو، ئةو ضةةا والةيَك لة    و لة وةىداىن ةدان ِةةوى تد ةةةو  

ئةو واآلةةن  ةىويَةبا  ثيَةةو  ئةيواو  وةت  ةود ر و وةت ِريةةاةيش ةةةوو ،   
خةود ون كىضةددوو ئةو والةة لة كةىليَجي كيةتةكالَ د ىوةي ئةِةتةةو  و ثةاو      

ةيا و دكتىىان و ىِدت، لةو خاةةو  و ضةةا خاةةون تددا كة  او وةت ضةو ةى ةدوتا
ئةو ضةةةا ةةداد ى  ثَيةةةو  ئةةيواو ،  ة  و خةوةد و لةة يووىَوةةاا ئةةةووةتني و          
. ةةق ةن خىو و ةاوي وياوةت و دلةااىويةو  دوا واتةكاةي  ةو ا  ةةةىةنَ ئةةكدد  

..  ةةةوليَددوا ةةى اةييةةي كاكةةة خةوةةد و وةةةىؤكي ؤاةةةةىن وةةةآلحةدو  ةةةةو لةةة    
حةوةةيش كة خىن وةى ةة حيز  ةةو ئةو كاتاةةك وةةىداى  . ثياووَةي يود و ؤاةا ةةو

 ة   . ةؤىا    و حةوة  ثيَةةو  ئةيواو   ةى لةو جةىى  ةةةو لةِةلةبةاا    لة كةىكةت دا
، ةيين ة ةو يوا  و تا ئيَ تا خى يم لة ثةوة ةةاوي خةىب ةةة ةداد ى كامنةةو  ئةة     

كاكةة   كةوةاةةك ةةاوب  يَكةا    داد ى  ةزوةةكا  ةيَجطةة لةةو   ئةو واآلةةك ةةغاا لة ة
و ئةىجة ةة  قةةى داغي و دكتةىى  اجيةا ئةمحةةد       (ىةةاولةآلن  ةريؤا  ةاىر  )ىةةة 
 .و ةة زاد وائي  و ةةى واو  ىاىر كاتي ؤؤى ا  ثيَةةو  ئةةدد وةى ىةؤوز
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*     *     * 

مجعيىة اققتاىادي     -كى ةلةةةك ئاةةوىوكاوةاةي ىيَةدا    )ةيَك و ت ئةةةاا ي  آلوا
ؤؤىب   اتةوضىن ئاةةوىوكاوةا  ئةةكدد و لةة  ةلةبواىدةةكاةةاا دةجةىلةي      (ي العراق
 8669دواجاى كة    لة ةةغاا ةةوب لة  ةلةبواىدةي ئاةةوىوكاواةاا لةة وةالةي   .  ةةةو

 ةة  لةةة ليوةةةةك  اوةة ةةي لي ةة  دميةكداوةةييةكاةاا ةةةةوب كةةة ةةوَكةةةىك حيزةةةي   
ةةوَكةةةىن ليوةةةةك   ةةاح دوىة وةة .و د قيةةاد   ةىكةةةؤك ةةةةوب  –ي ىيَةةدا  ي ةةيةى

اىي  ئةلدا ا لة ِةلةبا  ةةو ، وةىؤك  بوكا   بي  و ئي .  ةىكةؤك ةةو تياواا
لي تةكةن ئيَبة ؤاةان ِةوى  دكتىى حمة ةد وةملا  حةوة  ةةو، كة ةةو  ىوةو  
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ئةةو ؤاةةا   . ؤؤى جاى ضةةا وةىات لةوةةىوةت لةة  ةالةي خىوةا   ة  وةةىدا  ئةةكدد       
لةيكةو كاةي ئىوةاى يةةةك ِىىةوبةو ةى ىةةى ةي و لةة كىضةي دواوةي     ِةوى وة ليَةى

لةة كتيَبةة ةةة     ككةدد، وةةكيَ   ؤاةان ِةةوى  ئىوةةاىدا خةىن ليَةىلةيكةةو كاةي تةةواو     
وة  كة تةا  (دراسات يف اققتااد العراقي)ةدخةكاةي دكتىى حمة ةد وةملا  حةوة  

حةوةة  كةة لةة وةالةي      دكتةىى حمة ةةد وةةملا     .ئيَ تا ةدو و ةةىؤوي خىن  ةوةة 
.  و كةدد  تةي دا كةد تاضييةكا  داواوا  ليَةدد ةبيَةت ةةة و ؤوةدن ةةةوت، ى     8661

 .و كىضي دواوي كددتيَةاا  ةاىك د ىووةييا ثاو  او وةت لة ؤوكااةي ةةى اا 
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 ثيَنجةمبةشى 
 

 بةرةو ثيَشمةرطايةتى.. لة بةغداوة بؤ كوردستان
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 ليَمانيطةرِانةوةم بؤ س... سليَماني
وةةى داوان  وةةى تاك  ةاآلوك ةةةى  ةىوةةى حيزمبةا ، لة      و 8661لة كىتاو  

كةاؤب  . حيز  ةةغااب ةةجيَ يَيت ةى ئةو ك ىوَةخ تين حيز  لة وفيَباةي و ىةطدب
وةةاى كة  ةخ ي دوو ب ةةو لة حيزةاا داوان ىةؤوز ئةحلاجي وةةدتيَدن حيزةةي   

ئةةو ىؤياةةة   . ة يَةكم و ة ةم ةةى وةفيَباةي     ثيَطةواةاب كة ثيَةو تة واؤ لة يواةي ةةغاا
 ةةاآلوك ةةةةى  ةةةى وةةةى ىوَةخ ةةتكةكاةي حيةةز  لةةة وةةةى تاواا ةةةةو، ىوَةخةةداون   
وفيَباةي ةة يَز و تةاةا ةةو، ئةو  ليَةاىاوةو  كة كاتيَك لةة ةةغةاا ليَبةاىوَني ئةةةيَت     

وِةدة   ةةآلب ِري. ىوو ةةةوكة كةىدوتا  و خى ا  ةى قىةاغيَةي ةةنَ ئا اد  ةةةو 
 ةوفةيح : وفيَباةي خىن ضاى وةىوَةي  ةةا ئياةةك ئةووَت و ت  اوىةكَ كاؤب ِةتي

  ةةتةةا ئةةةةاا ي وةةةىكدداوةتيي حيزةةةة و لةِةةةلَ ليوةةةةك حمةةةليي وةةفيَباةي ؤؤى  
ةاىةوَةة و ثةوة ةاويا  ِةويتةو تة ةكبةوت و تى ةت ِىىةوكةو  ةة  ة  ةا ةريو    

ةة  ةوةةلي وفيَباةي و ئةةتةاةيت ىؤلةيَةةي ةةاو     تى ةبة:  ةىو  ا ِةتي. ةى وةك 
 .ةبيكيت لةب ِريوِدةتةدا و ةةى و  ةوةةليةتي ِةوى تد  ةةطاو ةكيَيت

ةى ئةب كاى  ضةةا  ةةطاووَةي ثةلة ا  ثيَةو ت ةةو،     يَيتا ةةى اةبةةىب لةة   
اون ةةغاا و كةويَةي ئا ةداب لة يواةيَةي ئاواوياا و تا ئةةو كاتةة جيَطةدن ليَثدوةد    

 .ليوةةك وةثان حيزا
.  ةولةي ِةاوتكةو ك كاىن و ؤوفيي خىب دا و لة وفيَباةي جيَطاب ةى داةني ةةةو 

ىَوةخ تكةكاةي حيزا لة ةةغةاا  َييةتةو  و ةةة  اوىةَويةاةي ليوةةكةةب ِةةت ةةا ين        
لةوةةى ئةةةو   . خةىب مبيَكيَةت لةةةةةى ئةةب وةةةى تان  ةاآلو ك ةةةةى  ةةى وةةةى ا      

 .وفيَباةي  امتةو  ىوَةةةوتني و ةةى و
 ة ةةةب ىؤين د وا ةةم ةةةةو لةةة كاىِةةةن جطةةةى  ليَثدوةةداون ئي ةةتيخباىاتي     
ىةوةةىن كة ةاون ىةقيا ىةةاولةةةىوم حة ةااةي ةةةو لةِةةلَ ضةةةا وةةىةاؤوَةياا       
 ات  د وتطريب ةةة ، ةةآلب د ىةاؤ ةةوب و ئي  كةومتةة قىةةاغيَةي تةدن يواةةةو      

 .ِاوةتي ةةوكة خى اىدةةو  و خةةاتي ثيَيبةى
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و ت ةري و ىويةت، ىؤيوَك ثَيش ئةو   ةاوىةوَم حةوةة  ؤَوةة ى كةة لةة ةةغةاا لةة        
 ةققةوةت ثيَةةو  ئةيواو   ةوالةيَةي ةة ىةمساةي حاجي ئةوىة محاةي خز يةاا ةةى   

 اتةةةتة وةى ا  و ةى    ِةىةاو ، ئةةو ىؤي ك  اتكةة وةةىب ةةى     ( ئة  )ةاىدب كة 
ةةاىوبةو، و  ةةوك ثيَيةةو لةة  ةالةي خةاليَخى ةبةو        كاىِةك جطةى ، ةةةةدوَةي ؤؤى 

تةا دى ةة  ق ةةك    . غةةي  الةي د ىة ت ةةوب ين  ةاوىةوَي خى ةوو ةتم وةةىداى   
خىمشا  كدد لةِةلَ غةةي ئةةةةان و خةاليَخى ةبةو ىةةتيَ خةاةي داوةةي وةةىداى      

 .كة يةيَةي وةكجاى ق ةخىو ةةو و  كييي و كة كةىة كاةي وةود ئةكدد
 ةوك ئا ةداب ةةو لةو قىةاغةن يواةةاا و ئةةو  ةةةو ةةى ضةةةا وةالةي       ئةو  دوا 

دا اتةو يوا  ِىىةىةا ةة يواةيَةي خى اىدةةو  لة  اى كا  و ةاو ةاى ِاكةاةي حيةز    
لةة وةةى تان وةكبيكيكباةةاا لةِةةلَ  ةوةفةيح ةةىب       . لة  او و يدوَةاةي كةىدوتاةاا

ئةي  ؤؤى  .  يَفةي وياوةيي حيزةةةو   د ىكةوت كة ؤؤى دووىو  لةوةت لة تيَطةويتين 
ؤوو كةوتة ثيالةطيَدةا  و  ةولةاا  ةى جيَبةجيَ ةةكددةي ةةى اةي وةةدتيَد و جيَطةدن   
وةدتيَدن حيز  كة ثيَش ِةويتكةو ك    ةا ةك وةدتيَدك حيزةةي ثيَطةويةتبةو   
 .د ىةاى ك  اتكةو ك    ةى وفيَباةي و ليَثدوداووَ     لة وفيَباةي و كةىدوتاةاا

ةاوي ةاكىكيي  ةوفةيح و تاقبةكةةك كةةوتبةو  وةةى ؤ ةاةي  ةة ةو ةداد ىاةةي       
وو ةت    وةةت دوو ةةداد ىك خةىك   ئةب ةة  اوكةاىوي  . ىوَةخ   و يوةةطداةي حيز 

كةة  اوىةوَيةا  ح ةيَ  ىةاىر و     ةبيَتةةو   يَباةي ؤؤىوكةك كادى كةاةي وةف  ىووةةىةووك 
ئةةكدد و لةة ىاوةتياا ةةوَكةةىن     خةاليَخى بةو  يَ  ىةةلي ةةةىؤجني وةةىكدد ويا     

 .ىاوتطىن ىوَةخ   و وياوةتي  ىىة طيَدةاةةك حيز  ةةو 
ئة ة لة كاتيَةاا ةةو    ةةى اةي ِةدتكم لةة ضةةةا يوةةكي د ؤِةا ئة كييةةكاةي       

 .ةةى ةو  ةى د ىضةو  و تةاةان جةوآلةي ئا ةداب ةة اةةو
تد لة لقةي كةىدوتاةييةاا    ةوفةيح ِةت     ئةؤا  لة ةةغاا لة  ةىكةؤوَةي ِةوى 

ةةووت، ةةآلب  او وةكة ةداد ىَوةم لةة  ةةولَيد و   َيكةاو  و ةةا تةاقيي ةةةوكةةو  ةةى        
ثيَم ِةةت  . ليَثدوداون وفيَباةي، ثاو ئةو  ق ة لة ىنَ و  ةوَين حيزةيي تى ئةكةو 
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ئةةةاا ي   81ثفةن حيزةي لةين    ِدة  ةييةة، ةةةآلب ثةيَش  يَكةاةي ئةةو ةةداد ى ،       
ئة ةةك  . ةك حمةلي لة وفيَباةي  ة   ة ةو وةكيَةيا  لةو ةةداد ى  ةةة تةاةةاتد    ليوة

 .تى ئةوةةوت تيَةااةة ةةت ضاى وةىكدد  و ةةى وثيَيهدةي ىوَةخداو كاةي حيز 
ثاو ضةةا داةييتكيَك لة وفيَباةي،  ةتدويي ئةو ب  ةةةةو تةو ةي ِةدت  ةةبم     

ىاتي وةةثا ةةة دوا ةاا ئةِةةىةا  و     ضةةةة لة يوةت ئة   و لة يوةةكي تةد ئي ةتيخبا   
لة ال ةو   ةوفةيح كة  ةؤاى ةدةوةيَ َ و ثيال  لة ضاو  خيَ  وخةاى كاةياا ئةةةيين،  
. ةدةواى اا  اى ةةجيَ ة يَفةم و ةةى و يدنَ  الةةاواوي لة  اى  خى ةوو ةتةكةب ةةةةب  

، ِةىة ؤو  ةكةةن ثيَيبةىِةن حيز  لة ِةةان ِةىة ؤو  ةةو، ةدةواى دىا ة بة ئةونَ
 .ةزوك ِةةان جاةةىا  و قةى داغة

 ..ئة ة قىةاغيَةي ةةنَ ةةو لة يوامناا
وةكةةةةب ئييةةةي خةةىب لةةةة ةةةةاةةيَةي خةةةىو و  : لةةة ثاوتةةةةخت لةةةة دوو  ةةةوَ   

ثيَيةةوتةو و  و لة ىوون حيزةاوةتييةو  لةة ليوةةوةةكي  ةةى  ةةةىؤن حيزةةةو       
وةك ةةةى ةةةةى اةي ِةةدت  و  ِةىةاةةو ةةةو  ةةةى وةةفيَباةي ةةةى ةةةاىوَةي تةةدك يوةةا ، ةةةى

خى اىدةةو  و ئيكجا لةو ثةوة ةاوية حيزةيياةةن لة ةةغاا  ة اةبةو كة ةدو  ةةةو  
لةةة ِيةةاةي ثةةاكي  اوىةوَيةةةتي و تيَةى ةةاةي ةيااكاىويةةةو ، ةةةى ةةةةىد ب كةةاى لةِةةةلَ  

ةةىةاوة  ىؤياةيَةةي وةةكجاى    . كةويَةي ةاىةؤ كبري و ثةيالةطري لةة  اوىةوَةةاةي خةىن    
و، ةةةةةآلب  ةةة  ئةةةرياد ن تيَةى ةةةا  و  ةوةةةتةدد  ةةةةة ثيَةو ةةةتيي  ةةةةاخىو ةةةةة

لةةة ةاةةاا ثةةةى ن ئةوةةةا و دلةةةم قدضةةةك     ةلةةةة و  ةلثةىوةتا  ةةةى ةطاىوةددةي  
. ئة ات ةةى قةىةاةييةةكاةي يَوةد ئةاؤاى و ئة ةةةجنةن ةةى ةي ةا ي ةت لةة ةةغةاا         

ئةمحةةدك  ئة ةب ئةدن و ووَكةن تيَةى ةىاةي و ت كاؤب وةةاى و وا ي ئةمحةةد و  
د يت و  ةتي  يكاو و والةح ىةوةةىك ةةةةىضاو اا ئة ات  و ئةضةو  كةة ئةةةيَت   

 .ئيَ تا لة يوَد ر ةاىوَةي ئاؤاى و و ئة ةةجنةدا ة 
ثةوة ةاويم ةة  اوىةوَةاةي دوةةن وةفيَباةييةو  كةدد كةة  ةوةفةيح وةا  تةديةان       

ةةةى  ةةاوَةييةةيا   كددةةةةو  وةةاخةد ثفةةةواةي  يَكةةاةةو  خةةةاى و  و تى ةةةتي دىؤن  
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ئة اةة  ة ةوك لة كاتيَةاا ةةو  كة  يَد ي دىةةااةةن ةةى  ةى وةةى  . دىووتةددةةو
 .ةةغاا د وتطري كداةةو   اوىةوَيامنا  د و  ثيَةددةةو و ؤوىةةك وةىكدد كاةي حيز  لة

لة ئةجنا ي ئةو ةاكىكييةن  ةوفةيح و تاقبةكةن كة دووى لة ةكةةىة ت و ثةةودة و   
اب و ةةىو  ةاوخىوي حيز  دىووتيا  كددةةو، ؤوىةةك كةادى  ثيَيةةةوتةو    و ثدةؤِد

 .تيَةى ةى كا  ةةو  يَة وة دووى لة  ة ةو ثيَة ى  حيزةييةكا  دووىخداةةوةةو 
لةو ةاىودؤخةدا ةاضاى ةةوب كة ثةوة ةةاويا  ثيَةة  ةةةةب و  ةةولةي ئةةو  ةةا ب       

دةي ئةةو ِريوِدةتاةةة ةةةةو ،    ثةى ةةآلو ةةةكةو  و ثيَةةةو  كةاى ةةى ضاى وةةىكد    
 اوىةوَيةا   ةيَ  ىةةلي    . ئةو  ةةو ِيت تةاةان خى ا  ةى ئةو  ةةةوتة خ تة ِةةىة 

ةةىؤجني و ح يَ  ىاىر و حا يان  ةيَ  حة ةة ةةةىك و حة ةة غةةىو  ى  ةيا و       
و  ا ىوةتا ىة ةةى   ةتةةا و ليوةةةك     ( حة ة ئةة يين ةةىوةا  )حة ة ئة ني ى  يا 

  لةة  اوىةَويةا  ةةاتح و حة ةة كةةىوم و  ا ىوةتا ؤا ةري و         ةوىا ا  كةة ةةدو  ةةةو   
 .ئةمحةدك حاجي ىةلي و واوني لة ىوز كاةي ثيَيةو ك ئةب ضايكيياةةدا ةةو 

تا ئةو كاتة، ةيَجطة لة ح يَ  ىاىر و  يَ  ىةلي ةةىؤجني،  اوىةنَ ضةايكةكاة   
و ىةةىل   دوةةك وفيَباةي ةدو  ةةو  لة ئةةكد  ي ىيةز ت ةةةجي  و حة ةة وةاوق     

 .حا يا و ىةلي ةاىاون و وةدا  ئةةاا ي حيزةي
ةة دوة  ى مسييةكة ةاا  ةةووَك  ةةتا ةةةواةي ةةة ئا ةاد ةةوةي  ةاوىةنَ وةاةري         

كة  ةوفةيح كددةةون ةة ليَثدوداون وفيَباةي لةِةلَ ضةاىد  ئةةةااب  ( وا ي)ىةؤوز 
ىيةز ت ةةةجي     و ثالةَيةىاوك ليوةةةك حمةةليي وةفَيباةي لةة  ةالةي  ةاوىةَن ئةةكد ب       

كىةةووكةةةو  ةةةةةيَ ئةةةو ك ةطةوكةةة ئةةةجنا يَةي ى وا ةةةى ضاى وةةةىن ِدةتةةةكاةي   
. ىوَةخ   كة  ةوفةيح ةى ثاكتاوكددةي ئةو ىوَةخ تكة تيَةى ةى  كاىن ةى كددةةةو 

وةكيَك لةو ةاخى يياةةك ةةو ةةو  جيَي ق ةوةاو و  ىوةت ةى دوودلةي خ تكة ةةاو  
كددةة ةةو كة  ةوفةيح داةةووة ثالَ ضةةةا تيَةى ةةىوَةيا     اوىةوَياةةو  ئةو تة ةتباى

كة ِةاوةة لةةو كةدد و  حيزةييةةك ةةى د وتبةوةةىاِدتين ثاى كةةك ثةةىو ىد ك         
ئةو كدد و وةك كة و ت تيَطةويتم ةةة ةةىةا ةةن  ةيَ     . دؤىاو    ىلَوفيَباةي ةدةوَة
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ةت لةة  ةاوىةنَ   داةداةةةو و د وةتةو   ةةاأل  و  ة يا حة ةة كةلةةة   ىةلي و ح يَ  ىاىر
لةة ىيَداقةاا د ةطيَةةي ؤؤىك داوةةو  و ت     ئاؤاكاةي ئةةو ىؤياةةة جيَبةةجيَيا  كددةةةو     

 .كدد و وةك   ىىة طيَداةةك قياد ك  ةىكةؤن
 ةةاوىةنَ حة ةةة كةلةةةةةالَ ثةةاو وةةةىكةوتين كاى كةةة ةةةة د وةة  حةة ةةةت و     

اا و دىاةةةو   ئةو ثاى وة ِةوةةةداةةو  ةةغة  .  اوكاى كاةي ئةو ىؤياةةوا   ة يا كدا
د وت وةدتاىوةتي حيةز ، و ت ةى ةا  د ىكةةوت ئةةو تة ةتةة ةةيَ ةكةة ا ةةةو و         

 . ةوفةيح و تاقبةكةك ئةواةةو ت ةى ؤىةاةاةي ةاوك ئةو  اوىةوَياةة ةةكاىن ة يَك 
جَيي دلةخى ي ؤؤىك    ةةةو كةة ةةة  اوكةاىوي ئةةو  اوىةَوياةةة تةةاةيم ىَوطةا لةة          

وفيَباةي ةطدب و قةةواى ك ليوةةةك حمةةلي و ليوةةةك      داىةووخاةي ئةو ىوَةخ تكاةةك
 اى و ليوةةك كدوَةاىا  و ليوةةن ِةىة كةكا  و ليوةةك ىوَةخ تين د ىةةةةاخيا  و  

 .تاد ة يَفةيكةو ..ةة ى و 
ئةو ىؤياةة ةيَجطة لةو ةاواةة، وادن تيَةى ةةىاةي و ت حة ةة ةةةى جي ةةاةي  و     

ئةةةو يو  ئةةاؤا و ضاوةةتدوةةاةةن و ت  ىةةةلي ىة و و د ىووَةةش و لةةة ةةةاو  ةةاىوش   
و  ةة يا جةة الي ىةةلي    ( ئةةكد  ي حةث ةة  )ئةكد  ي و وتا حة ة ئة ني  ة يا 

 ة يا لةتيفي حة ة  داد و  ةة يا ةةةكد    كة ال  اكري و ةاوز و   تةةا ضاوىة و و
لةة  يَيةك و   ( ةةةختياى ) ةوىا ي و  ة يا ىةمساةي ةاةةوا و  ةة يا كةة ال جةة ال    

 او  و ئة يَك  و ةة يَة  لة  ةؤاى  ا ىؤلةةة ةةةةةؤ كاةي حيزةةي  ةيةىيي     ووودامناا 
 . ةىكةؤك قياد ك –ىيَدا  

 ةى لةو د وىوةةى دا ثةوة ةاوم كدد ةة ىوَةخ تين خاةةقيكةو  كة  ة يا ؤؤىا  
ىةةاولعةؤوز ثيتيةا  وةىكدداوةتي ئةكدد  و ئةو كاتة تا ئةو ىووداو  دلةتةؤوَكاةةةك  

ة يَةي كاىوطةى و منةوةةك قاى  اةيَ  ةاو  اىن خاةةقني و د وىوثية   ىووواا و ت ة
و تةةا ةكةةةةك ثيَيةةبةىِة ا  لةةة ةزوةةك ِةةةةان خةةةىككيَي ةزوةةك د ىةةةةةان ةيَفةولةةة    
ىوووةك  ِة ي حيز  ةةو  و  ةلةبةتة  يَداةةكاةيا  ةى وةى دوي    اةا ى ةةةو ةةى   

 .دوي كاوةتييا  ةى حةة ةت  ةةى  جة او ىك ةاوضةكة ةى ةزوةبةوةةو وا  لة ئيَبة و
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كاتيَك وةةىداة  ئةةو ةكةةوةةب ئةةكدد لةة ثةاَل  ةاخي ةةة ىن وةىكة ةاا و ت          
ِة تَية  خىو و ثدة لة ةري و ىوةي ئةةو ةاوضةاةة و قىةةاغ ةةة قىةةاغي ئةةو ىَوطةا         
دووى  تا خةىكينَ، ؤواتد لة  ةةتةوةت ىوَهةوين ثياد ن ئةوو ةت كةة ىؤين  ة ةت    

ىوَبا  ئةكدد،  ةوا  وا ا  ىوَةةةخ ت لةو ِةةااةة مبيَكيكةو  كة  ةى وةىات ؤواتد
 . اوىةوَياةي خى اةي تيَااةةو 

 
 ةرةو طوندي طةرِةزيلب

ن حيةةز  و ي اى وةةةت  ةةاوىةوَي  ةةةآلتةو لةةة (ب. )ِةةةةان ِةةةىة ؤو  ةكةةوةةةك  
وةىلقةكة ا  كةىكةك  ةةو ةاون ئةةة ىةلي ةةو، كةوةيَةي  .  اى كاةةو ن ليَ ةةو

لةو ثيَيةبةىِاةةك ةةريب ةاضة   ةةمحةد ةةةى ج و حة ةة       . ايت و ىؤح وةوت ةةوض
.  ةةى  ةاةي و ئةمحةد  ةوىا ي ةةو  كة  ةى وةكةوا  وةىثةليَك ةةو  لة لقةكةة 

ةاى ِاكةةةة ا  .  ةةةةةاوَك ئةةةةةاا ي ليوةةةةةك حمةةةةليي وةةةفيَباةيش لةةةةوكَ ةةةةةو    
و  لة  زِةوتيي كةوتبةو و  زِةوتةكةك ِةىة ؤو  ةةو، كة ةة  ىن  يةاةااىوي ئيَبة

 .ئيَبة لة يووى  ِةوى كةك ةةوَوكددةاا ةةوو 
تةديةا لةة   . لةِةلَ ِةويتكباا ةى ِةىة ؤو ،  ةوفةيح ةدةواىوةاا تةديةاب ةةةات   

حيزةاا ئةو  ةةو كة   ةى ئةةاا ي حيزةيت ةةةآلب لةة ىوَةخ ةتكاا  ةي  ةةةى اةيَةت      
واك ىؤي  ةةوالةي ةةاخىو و جةةىِهةن    وةى ىةان ئةةو ةةاى ، ىؤي د  . ثيَ ةاوثيَددىوَت

ةةةى  ةة  كةةة وةةاآلةيَةي ؤؤى لةةة     . ةةغةةاا و  ةةاى كاةي دوةةةة ا  ثةةيَ ئةِةويةةت    
ىوَةخ تكةكاةي ةةغاا كاىب كددةةو و وةةدا   ةاوىةوَم لةة ثاوتةةخت ةةجيَ يَيةتبةو،      

لة ةاىوَةي وةكجاى ةاخى ي د ىووةياا ةةوب و ؤؤى ةيطةةىاةبةوب ةةة   . ؤؤى وةخت ةةو
 . ةوالةي  اوىةوَةا ةةؤاةيين 

دوان د وةةتةدد  ةةةة  ةةاآلون ةةةةى  ةةةى وةةةى قيةةاد ن  ةىكةةةؤن لةةة وةةالةي    
دا،  ةوةةةفةيح دا ةد ؤِاوةةةةكي ضةةةةةا كةوةةةي   ةلثةىوةةةت و ةيَتةاةةةةا و      8661

ةةخةوَكا واىن ةة د وىن خىواا دىووتةددةةو، ليوةةك حمةليي وفيَباةي و ليوةةةك  
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ةنَ خداةةو  و ؤؤى دلةي ةةو  خىو ةةةو   اى و ليوةةك  ةوىا ا  و  ةلةةجبة ثيت ِ
كةة  اوىةوَيةةاةي وةةةىكدداوةتي د وةةتطري كةةداو  و تةةةيا ئةةةب لةةة وةةةىكدداوةتي لةةة   

 .كةىدوتاةة و ةة  ةلي ؤاةي ةاةطي وةدتيَدوي ةة ِةوَي خىواا ةاات
 

 
 3591فاروق مةال مستةفا، سةرتتاي ضةونة دترتوت                

 
زةةاا تةكةةتةليَةي ةةى خةىن دىووةتةددةةو، و ؤوىةةةك       لة ةاو ىوَةخداو كاةي حي

وةةت ىؤي ةة ةان  ةوةفةيح كتيَبيَةةي ةةة      . كادود كاةي ةةة كةدد و  لةة كاىخ ةتبةو    
ئةوةثةكةك  . ىؤياةة خةىوةي ثاكةددةةو  و ئاليةي ئةوثةكةك ةةو. د وتةو  ةيَت

   ةوةةفةيح ؤؤى ةةختةةةو ى ةةةةو، لةةة كاتيَةةةاا لةةة ةكةةكةةةدا كةةة  و  و  ةةةىؤاة و    
خةاىدمنا   ةةةو كة ةي ةيَكة ةة ةاةي تيَطة داو و  ي  ي  ةةى  دلةخى ةةةى  ا    

 ةوفةيح جىن ئةكدةن، ئةويتةو  .. ةةو، جاى جاىوَك واو ى و ؤؤى جاىوش ةا  و ضا
و خةوَي ثيَة  ئةكدد وضةفيَت  ئة يَكا و ئةوةدد ةةد ب ئةوثةكةو ، تاقة كةو كةة  

دا  اوىةوَيةت ةةةو ةةاون ةةادى ةةةو، ةةادى لةِةةلَ        اوكاىوي ئةكدد لةب كاى  قيز و ةة
 .  ةوفةيةاا لة  اوىةوَي وةك  ةةئةضةو ، ةةلةةة و ت خز ةتةاى و ئاغا واةةو 
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 ةى لة ةاوي ةادىدا،  ةووَةيا  لة ةكةةكة ا  دووى كةةوتبةو  و لةةةةى ئةةو ك    
ى و  اواىن ى ةيةن جا ةكا  ؤؤى ةزوك ةةو  ليَباةةو  لة ِةىةاةةو واا  اوىةوَي حة

 اوىةنَ ةادى ِةوَي ةةة  اواى كةة ةةةدا و حةةى و     " تى كيَيت؟.. ةة وتة"ليَةددةةو 
. تةقةن ليَةدد و ةييةكيَةي تفةةطة ةدةةةو كةك داةةون لة ىةاةي و  ةةلةي تةكاةةاةةو  

 !"ئة ة لة ئييي ىوَةةوت ةاضيَت" ةوفةيح ىوون كدد     ِةتي 
ةدا (  اوىةنَ ىةلي كةىوم)ةى دكتىى وفيَبا  ةى تيباىكددةي ةدوكةكةن ةادى،  اواى 

كة ةدوان ةةةووَت، ةةآلب دكتىىب دكتةىى ةيب ةة ةةوىاةةو وةةت ةةوىاوةةو  و ةاضةاى      
 . اوىةآ   تةةا ضاوىة و ةة واىوا داةي    د وتبا  كدد ةة تيباىكددةي ةدوكااىويةكةك

اؤاواةةة ةةةو لةِةةلَ    ةيَجطة لةب يوةةة،  اوىةوَياةي دوةة ؤؤى ئرياد وةا  ةةة يَز و ئ  
 اوىةوَيا    تةةا ضاوىة و و ىةلي كةىوم و  ةة يا جةة الي ىةةلي ةةاوز و وةوةف      

ب ةةو لة ِةىة ؤو ، ؤؤى كامتا  ةة ق ةك خى ي خةاليَخى بةو وةوةف قةادى   .كة  
 .و  ئةةدد  وةى(وةوفة ل ة)ةاوداو ةة 

ى ِالةتةة ا   كتيَ  ئةِدو  ةة د وتةو  حة ةة  ةةة  : ىؤيوَك ةداد ىوَك  ات ِةتي
 ةكتةةةةة  ددووتةةا   ةةدنَ وةةا   ةةاتةوو    .. ثةةيَ ئةةةكات ئةةةلةيَت ئة ةةة حةجد وةةة  

 ةوةةلييةتييةم  . ثيَيبةىِاوةتي ةةةو ، ةاةطم كدد ِةد  اوىةنَ حة ة  ةةى و ى 
ةةةةو ةةآلب ةةىةاو   ةوةةلي ىاوتةقيكة    ةةوب، ِةد ةىضي وةى ئةكةوتة وةى 

ةي ِةةةوى ك خةوَكاةةةةو  و خةوَكا واىويةةة و   ئةةةب ةداد ىاةةةة؟  ةةيةىيَ  ةة ةةيَ   
تيَطةويةةتكة لةةة كةةى  و لةةة ئيَ ةةتا و لةةة دواىةؤي، ةىضةةي ِالةتةةةوا  ثةةيَ ئةكةةةوت كةةة  

ِةةتي ىاوةتييةكةت ثةيَ ةفةةيَم     . كتيَبيا  ةة د وتةو وة؟ خى لة  ةىةدا ةةني ئيَ ةتا  
ني،  اواةي ةاوةة كاتَيةك كةة  ة  ضةةو ة ِةةىة ؤو  ةاووةا  ةةاب ئةة          ) اوىةنَ ةاىو  

ىؤيوَك ئةب حة ة  ةةى   ات ِةتي  اوىةنَ ئةب ةكةةوة  ة ةون ئةؤاةيَت تةى ةةاوت   
ةاىوقي  ةي   تةةاوة و ةاووا  ةاووت ئة ني،  ةى    ةةب ئةؤاةي  كيش تيَطةويتم 

ؤؤى ثيَةةةيم ِةد حة ة  ةةى ةاو ىةت ةيَةت ةةة اتةوب   . تى ةاىوقي  ةي   تةةاوت
ىةب و  ةةةتا  ةتاوةةة خةةىب ةةوةةتةو تةو  ةةةة   خةةىب ةيةةاى ةو  و ةةةاون خةةىب ةطةةى  
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ِةةد ةىضةي ئي ةتيفزاؤن ةةداد ىا  ئةكةةوت؟      ( حيزةةو ، ئي  ةةو ةو  ةةة ةةاىو   
ئةن تى ةاؤاةيت و كة ةةىب ةةاو كددوةت خةَوكاةةةو  ضةةةا ِدةطةة؟ ِةةتي  ةاوىةنَ         
 ةة ةون ئةةؤا ،  ةة  ةةخةوَكةا واىب و ةةىةاوة  ةةوةةةىن تةى لةة ىووب ةاوةةةت ين       

وةة ةيفةيَم، ةةغيفييا  ثط ئةةةةب  ةىوةكةةوا  كتيَبيَةةي ةةة د وةتةو وة و      ئةواةي د
ئَيةاى   ةةاقة ةن ئةةكات و  ة  ةةاوزا ، جةة الي ىةةلي ةةاوز دَوةت ةةة ئةةقةوةت          

ؤوىةةك  اوىةوَيةا  ةةة ثةوة ةةاوي    . ثدوياىن ؤؤىب ليَ ئةكات ةاؤا  جةاةي ةا  ةو 
ةةيَت لة ةةواةييةةو  كةة كتيَبيةا     ضات و ق ةن خىو كاتيا  ةةوةى ئةةدد، ِةد ئ

. ةة د وتةو  ةةو ةفةيَيت ئةىنَ  اوىةنَ ةاوي ضةي ئةكةة   ةتيَةيم ليَةي ةيَةد ةةةة       
دواوي ةداد ىوَةم كدد ةة  ةوةةلي حة ة  ةةى ةى ئةةو ن خةوَكاةةةو  و ةةووةيين    

ثاو  اةطَيةك حة ةة  ةةةى  ةة ةو ثيةت و ي ةاى ن ةةة د وة  خةىن          . ةيَد ةةات
 .ى دلةي خىو ئةةةو كاتيَك  تيَةي ئةخةوَكا و ئةةةووي و ؤؤ

 ةى ةةب ةىةةوةةو  لةة وةكةةب ىؤين ضةةوةة د ى و  ةةو  ةةى ةكةةةك ِةةىة ؤو          
 ةوتم كدد ئاو  ىؤ كبريوي ةاو  اوىةوَةاةي ةكةةكةة ةةة وياوةي و ثيَيةبةىِةو      

ةا ةة تةى ةىضةي    : ةةة  ةوةفةيةم ِةةت   . ؤؤى يواؤ  و  ي  ِدةطييةةكي ثةيَ ةةةدىاو    
ةك جاىوَةةك وةةا  خةةىت وةةاخةد ئةةةب وةاىضةةاكاةةك قةتةةت كددووةةةةو  و ت      ةةتةة

لَيثدوةداو  ةةى جةاى ك د ىةةاى ك يوةةةَية  ىووةةاكبريوي وياوةي وةاخةد ةيةةةدن         
واخةد  ةةاقة ةك  يَفةي وياوي حيز   ةحاؤ ى وةت ةةاد   ةةةب  اوىةوَياةةة؟ ؤؤى    

 .ؤاةي و  ي ي تد ةة ثيَيكياى كةب ةيَ تاقةت ةةو و تةةيا ةة ِالةتةثيَةددةي
لةو ةكةةوة لة ِةىة ؤو   او وةةكي ؤؤى  اوكةةو  تةا ىؤيوَةك  ةوةفةيح ليوةةوةةك        

 .يَباةي و ليوةةةةك ةةةةىىي ليَكةةاةةو  يَكةةا و ةةةة ئةةاى ؤوون خةةىن ةةةاون ليوةةةةك وةةف
ةةىةاو  كة وةودن ليوةةكةب ئةكدد كة ئة ا  وةةىكدد ك ىوَةخ ةتكيَةي ةداواةةي    

 .ةةو و دواىؤيوَةي ثدة لة ةائة يَاوم ئة اتة ةةىضاوحيز  ة  ةةىضاوب تاىوك ئة
ئةب ضةاى قىلةيية لةوةى وةىةاةي ةةىد ب  زِةوتةكة كة ةة يَك ةةو لة تةةواليَت  
و حةةةوؤن د وةةت ةةوَةةو ِةةدت ، داةييةةتبةو ، ِةةةتي  ةةاوىةنَ  ةة  ئيعتيةةزاى ةةةى تةةى   



 بةرطى يةكةم  - بيرةوةرييةكانم  ..........................................................................   111
   

دىوَةو ن   ئة يَكبةو  لةةةىد  ي ئةب ليوةةوةك ةةىىةاا ِةةد ةةةىع وةا  وةفيَباةي؟     
. كة ئةب  او وة تةديا ةةووت ةة  ةلةة، تيَطةويتكةكة ا   ةلةة ةةةو : ثيَاا و ِةتي

ِةد    حةؤ ئةكةب وةكيَك  ةحز ى ةكةوويَت، ئيَ تا تى ضيت ئةووَت؟ ِةتي ئيَبة 
 ةلةةةة ةةةةوو ، ئةتةةةةو  ةةةة  ةوةةةةلي ِةةةوى تدو  ىوَةخةةداون حيةةز  كةةة حيزةةةي   

 ، ة ى ةةى ئةةوكَ،   (كةت)ةؤن  اووةتي ىوَةخداون قياد ك  ةىك - يةىيي ىيَداقي 
 ة   . كةت ضةةا ئةو ةا ك كةىدوتا  ئةةاا ي تياوة، ئة ةك  ةوة و ئةةو ك  ةوةة  

ئة زاةي واوة ةةآلب ِةد    لة يوامناا  ي   تيَةي حيزةيم ثيَ ةةةِةتداو  ةةوةةةب،   
ةةةةوب لةةة  ةةةى منةوةةةة واؤب لةةة يوةةاةي ةةغةةاا  يَكةةاو ، ةةى اةبةةةىوَة   ا كاو ةةةاوي 

يواةَيةي خى ةاا ةةةوب، لةة ةاةقَيةك ةةةوب  ةةَوكَيةي ِةةوى ب  ةةةةو،  امتةةو  ةةى           
وفيَباةي لةوةى ةةى اةي حيز  و ةى وةكةب جاى لة يوامناا ى ةزن ق ةن تى ئةكةب 

ِةت     خائيكم؟ ِةد ةةلةيَ تى خائيكيت حماو لةك . ضةةةة تى ثياووَةي خائيكيت
ئيَ تا ئةب وةيَ  ! ةكةةوة لةيوَد د وةآلتي تىدا ةيية  ي   تيَك ةةكةوت ضةةةة ئةب

ةةةة وةةةكيَةيا  ِةةةت  . ةةةداد ى  كةةة داتكةةاو  لةةةين  ةة  لةةة دا ةةي دا ةةة ة ةةةوك       
.  يَةووو   ةحز ى كة جةا  ةكةووة، ضةةةة خةتي ؤؤى ةاخىو ةةو، ئة ة ئةة يَكيَت ةةى  

 .ةي تدت  ةوةِةد ةةق ةت ةاكةب ضةةةة تى ئةتةووَت    لةوكَ ةةةيىوَم وا ةياؤوَ
لةوةى ةاةةتةكة ىؤويتم و ِةد تى ةة  ةوةةول ةاؤا  و  ةتا  دد  ئةلةيَم خائيكيَةي 

ِةد تى لة ةاو ئةب  ة ةو خةلةةاةة ةا  ةيية ةيخىو  جى ئة ةىوتةو  خةةوَي   . ِةوى وت
ثيَة  ئةكةوت ضةكفيَتيَةي تيَ ئةخةوت و ئةوا وت ةة ئةوثةكةت، ةةووت ةةة ِالةتةضةي   

ةوة و ةةووت ةة ِالةتةضي  ة ةو خةلةك و ةداد ى  وياوي و ثيَيةبةىِةكا   ئةب ةكة
لةب ِةةا دا كة خةلةةي ؤؤى ؤؤى ئاواوني، كةةو ةييةة جةى ةةةو  ةَية وة ةةاات ةةة        

 .كة تيَطةويت  ي ي ةى ةاكدوَت ِةتي كىةةوةةو  تةواو.  اوني واخةد ئةوثةكةك
ىوَةي تاؤ  دىووت ةةو لة ةةاو  لةو كاتةو  كى ةلةيَك  ت ىووواا و دوان ئةو ك ةا
.  ةات  دا ةةى و كةىدوةتا  8666حيزةاا،  اوىةنَ ئيها يم ىةيوك لة وةى تان والةي 

لةةةو ىؤي ك ئيةةها يم ىةةةيوك  ةةات قيةةاد ن ئيةةها يم ىةةةيوك ةةةةو ةةةة ئةوةةاو،   
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كاتيَةك كةىةفداة  ةةوة ا لةة قةةى داغ      .  ةوفةيح  ةولةي ئةدا ئيها يبيش يةةةىوَت 
  .ضةةا كةويَك  ةوفةيةيا   ةاةا ةةىا بةى ةةو ك تةديان كددةةوب. ةةكدد  كيا  ةاة 

دا، ةاوضةك قةى داغ كةوتة ئةالةىؤاةي ِريوِةدة   ةةىةن    8666لة كىتاوي والةي 
ئةةو ةةو ئةةو  يَةز     . ةةىا بةةى ثيَيةبةىِةك كةىدوةتا    حةة ةت و ضةكااى كاةي 

   ئةو ىؤياةة لةة دوَفيَةو    . او ة ةوكةك ئيَبةو ةةى و ةاوضةك  اىةايوَد كياوة دو
كاتيَةةك  يَةةدو ةةةةى و ةاوضةةةكة  ةةات ئةةةووَم ةةةةج َ  يَيةةت و ةزوةةك  ةةاىك  . ةةةةوب

وفيَباة  لةِةلَ  اوىةكَ  يَ  ىةىل ةةةىؤجني وةةكبا  ِدتةةو  و ةةةو ئة يَةا ك لةةو       
ةاوضةوةدا ةطةوكةو  ةة ةداد ىا  كة  اوىةكَ ئيها يم ىةيووي  ليَ ةةو، ةةة  ةاخ    

ثةاو وةةت دوو ىؤي   . دا  ةلةطةىاو  و ةةى و ِةةاك كاياو، لةووَة  ةى ةةىؤجنةة ِىوو 
 ةووَك لة حاج   ا ةةا  اوكةو  و ىؤيك دواوة  ضةةووكة   . ِةويتيكة حاج   ا ةةا
وييا  ث َ ئةِةت، لةة  ةالة  خةاليَخى ةبةو  ةيَ      (ئاىؤؤ ى)ِةةاك قةلةةِي ة َ كة 

 . ة  الة  ئةو ِةةا  جةاةة ةةوىةةاولةآلك خز    ي  ىةىل  اوكةو  كة تاق
 

 
 هاورِيَ ئيرباهيم عةالوي، فاروق مةال مستةفا

 3510 ةارتطاى حيزب لة كانى سثيندار، 



 بةرطى يةكةم  - بيرةوةرييةكانم  ..........................................................................   111
   

ةى ِةوي  ةة  اوىةوَةامنا  لة ىنَ ةدةو  ةةىد واب ةةوو  و ةة  ةة ةو ِةةةا كاةي   
بةو ةةةى  ودؤضةاا تيَثةىةو ، ةةآلب و ت ةى ا  د ىكةوت ئةوا  ىوَطاوةك  تدوا  ِدت
 .و ةةوةت ةةِةويتني، ةىوة ةة ةاضاىك ةة  ةختةةيَ  ِةىةاوكةو  وفيَباة 

، ئةةو ِةةةا   يَوووويةةك ضةةةا وةالةيَك      (ةاوكيَفةةكا  )ةداد ىاةيش ِةويةتبةوةة  
 .دواك ةكةةكةن ئيَبة لة ةاوضةك ةالةةت، ةاى ِاك حيزة  تيَاا دىووتةداةةو

 ةةاوىةكَ ئيها يبةةةو   ةةةةةو و ىةا و ةةةةىد واب ثةوة ةةةان و ةا ةِىىةوكةةةو ب ةةةة  
 .ةىضةومنا  وةةاى ت ةة دواىةؤيك حيز  د ِىىةويةو 

 
 قؤناغى دةركردني موسلَيح مستةفا لة حيزب

 : اوىةكَ ئيها يم ةة  اوىةنَ كة ال  اكددا ةا ةوةك  ةى ةاىدب، ةةوويبةوك
 (:كة ئةوكاتة ناوى خةازراوى حيزةى من ةةو)هاورِىَ دليَر 
انى تؤ لةسةر ةارودؤخو حيةزب و ةةة تايبةةتى لةسةةر مةسةَليح مسةتةفا       ةؤضةونةك

ثةا  طةيشةتنمان ةةؤ ئةةم ناوضةةية و ةةؤ ةارتطةاى حيةزب لةة          . هةمةوى راست ةةةون 
 .ناوكيَلةكان، ةرِيارماندا سةردانى سةرؤكى ثارتى و شؤر ، مةال مستةفاى ةارزانى ةكةين

ماندا ةؤ الى ةارزانى دانيشةتنيَكمان  من و مةسَليح و ئةةة ئةنيس لة ثيَش ةةرِيَكةوتن
كرد ةؤ دتستنيشانكردنى ئةو خاآلنةى لةطةلَ ةارزانيدا ةاسى ئةكةين، كة ةريتى ةةون لةة  
ةةةارى سياسةةيى كةردسةةتان و عيَةةراق  و هةَلةيَسةةتمان لةةةرامبةةةر حيزةةةى ةةةةعس و    

تيايدا  دنهةَلةيَستمان لة شؤرشى كةردستان و ةةردتوامبةون لة هاوةةشيكر. حكةمةتةكةى
لة ناوتوتي وآل، و دترتوتى وآلتدا و لةئةجنامدا ريَكخستنى ثةيةتنةديى ئيَمةة و ثةارتى    

 .د ةكراتى كةردستان و داوا كردنو ضةك ليَيان ةؤ ةةشداريكردنو فراوان لة شؤرِ  دا
ئةطةر ةارزانى داوا لة ئيَمة ةكا، لة ةةغدا و : مةسَليح لة ثيَش دانيشتنةكةدا طةتى

ديكةي كة تةانامان هةية لة جةاللييةكان ةدتين و ةةة تايبةةتى لةة ئيةرباهيم      شارتكانى
ئةمحةد و جةالل تاَلةةانى ئيَمة هةَلةيَستمان ضى ئةةيَت  ئيَمة  واتة من و هاورِىَ ئةةةة  

ةةةآلم كةة ضةةوينة    . دتَليَني ئةوت ئيشى ئيَمة نيية و ةةوت رِازى ناةني: ئةنيس ثيَمان طة،
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ئيَمةة داوا ئةكةةين   : ديَك قسةمان كرد، يةكسةر مةسَليح ثيَةو طةة،  الى ةارزانى و هةن
 .ضةكمان ةدتيتىَ ةؤ ئةوتى هاوكاريى شؤر  ةكةين

.. ئةوت ئاسانة ةةآلم من داوايةكم لةة ئيَةةت هةيةة   : ةارزانى قسةكةى ثىَ ةرِى و طةتى
 .ةؤم ةكةن

و دوور لةة  مةسَليح ةىَ قةيد و شةةر، و ةةة ثيَضةةوانةى ةرِيةارى ثةيَش سةةردانةكة       
 .سياسةتى حيزب و ةىَ ئةوتى رِوو ةكاتة ئيَمة رِتزامةنديى نيشاندا

جةناةى ةةارزانى ئةطةةر رِاى ئيَمةة وترئةةطريَت وتك     : طةمت( هاورِىَ ئيرباهيم)منيش 
قيةادتى مةركةةزى، يةكةةم ئةةم قسةانةى ئةةم ةةرادترت ِراى         –حيزةى شيةعيى عيَراق 

م، ئيَةت لةطةلَ ئةو اليةنةى ديكةي جةآلنةوتى دووت. شةخسيى خؤيةتى و هى حيزب نيية
كةرددا جياوازييةكتان هةية ئةطةر ةة شيَةتى طفتةطؤ ضارتسةرى ئةةم شةةرِتى نيَةانتةان    

 .ةكةن قازاجنى شؤرِشى كةرد و هةمةو طةىل كةرد و عيَراقيشة
*     *     * 

 ثةةاو ليَةااةةةةو ن تةةةواون  ةلةةوَ ةةتةكاةي  ةوةةفةيح لةةة وةةةى تان  ةةاآلو       
ةداواةةكةةةن ةةةةى  ةةةى وةةةى قيةةةاد ن  ةىكةةةؤن و ِةةدت  و كة ةةتين ؤؤى لةةةة        
وةىكدد كا  و ةةةيَ  ي  ةدةواىوَك،  ةوفةيح   تةةا خىن ةاو ةا وةدتيَدن حيز  و 
كةوتة تةديا كدد  و وةىكةتةددةي  ة ةو ىةا و خاو   ىةاوةت لة يوة  كادى كاةي 

ىكدد  و كةادىن ثيَيةةةوتةون   حيزةةو  كة ةةِي  ةةوةةو  جيَطةان ِة ةاةي وةة   
حيز  و ةة ىن ةاوةيي ةاىن وياوي و ئالةىؤاةي ىوَةخ تكةكاةي ثاو ئةةو ِةةىؤ    
كة كا وةن ةةى حيز  كةوت و لةوةى ئةو ىا و  ةلةةوَ تاةةن ئةو  او وة ؤوىةة ا  

 .كة    ىؤلةيَةي وةى كيم  ةةةو تياواا و داوان تةديان  ةوفةيةبا  كددةةو
ِةىةاةةوةةو  ةاى ِاك حيز   اوىةكَ ئيةها يم لةِةةلَ  اوىةوَةةاة      كة  ةىويَةيا 

ئةووَاا كىةةوةةوةةو  و ةدةواىوا  داةةو  ةوةفةيح ضةةت ةةةة  و تةديةاك ةةةة  تةا       
 . كةةفداة يَة  دا اتةوك حيز 

*     *     * 
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لقَية  ثَييةبةىِةك حيةز  لةة ةاوكيَفةةكا  ةةةو، ةةةكد  ى و وةةىلق و ىةةؤ          
ىةةةؤ  ى و ةةةاوك ىةةةؤوز ئةةةةة ى ةةةةو خةةةلةة  ِةةةىة ك        . ةةةةو ى و جيَطةةدك

كاةيَ ةاة  وفيَباة  ةةو، ةة ىةؤ ك ةة يَش ةاوئةةدا، ةاج  ةةة يَ  داوةة  يةيَةة     
ىةةؤوز خىويةي لةة    . تيَةى ةى ةةو كة  ةتا كىض  دواويي   ةى لةِةلَ حيزةاا ةةو

 .وةى تان يووَتييةو  ىؤلةةن حيز  و ثيَيبةىِةن ةةو
وىةوَياةةةةك دوةةةةو كةةة لةةة ةاوكيَفةةةكا  ةةةةو  ةةةدو  ةةةةو  لةةة   ةةتةةا   ئةةةو  ا

، ةةةكد  ةةوىا   و   جةة اىل ىةةىل ةةاوز    ،ضاوىة و، كة ال  اكد، ئةكد    حةث ةة 
ئةب تيَةى ةىاةة ىؤلةيَة   ةىداةةوا   ةةةو لة ةةىِدك كدد  لة ةةىا بةةى  .  اب ةداوم

 ةةىو  ا  ةاوىةكَ   . يكييا  ئةةةاةادوي كةكاة  حيز  و قاى  اةاةة و ِياةفيااواةة ضا
و حةوا ى قةوا ، تاى  حاجي وةىيا، وةىاو  ةةةوف ،  ( كة ال جة ال)ةةختياى 

 .وا   ةةوف  و ئةةة وة ري  و ي اى وةت ثيَيبةىِةك حيزةييبا  لةِةلةاا ةةو 
 اوىةكَ ئيها يم داواك لة    كدد ليوةةكاة  وفيَباة  ىوَةبخة ةو  و ؤؤى ةةثةلةة  

 . ى ةاوكيَفةكا  و لة ضةةا ىؤيوَةاا كاىوةاى  ثةلةكامنا  ىةوَةخ تةو ة م ة
*     *     * 

لةةة جياةةوةةةةو كاة  ةةةاو ىوَةخ ةةتكةكاة  حيةةز  و  ةةةى حيزةيَةةك كى ةةةلة َ ىةا و     
.  ةلةةَو ةت  جياجيةا ثةوةاا ئةةةيَت كةةة  ةةةاَوةيا  لةوةةى ةكةةىة ت   ةةةا ئ  ةةةاة         

 اةةةو  ي اى وةا  كةةب ةةةو، ةةةآلب       تاقبةكةوااو   ةىضةةا  ئةواةةك لةِةلَ  ةوفةيح
 ةةاَوك  ةاوىةَو  تيَةاا ةةةو دلة ةىؤك حيةز  ةةةو  كةة  ة   ةولةبةاا وةكةة وةكةة ئةةو             
ةداد ىاةة ةبيكم و  ةلةةَو ت  ئةةو تاقبةةوا  ةةى ىوو  ةةة ةةو  كةة ضةةةا دووى  لةة        

كةوةة  ةةىي و ةةةاو  حيزةةةةو  و ضةةى  كدد و كاةييةةيا  ةةةة تاوبةةةت  ئةةةو ن دوو 
 .وةكة يا  جيَطاك ِة اة 

لةو كاتاةةدا كة حيز  ليَي ئةدىوَت و ةةتاوبةت  لة يوة  حةة ةةت و حيزةيَةة    
ةا  تي  و ت حيزة  ةةى ، تةةيا كة   و ةدةوكة  ئةةوا  ةييةة كةة حيةز  يواؤ      
ةةات ةةلةةة ئةو كاتاةة كةواة  يواؤ لة ةيةد و لة ةاو ىة ةةةةو  وةاخةد  ةةةاوَةيا    
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ن ةةىضاو ىوو  ةةةةو  ةة دواىةؤيك حيزةةةو  كاىوطةىويةةكي تةةةاوا  ئةةةيَت     ةة ى
 .لةوةى وةكطدتةوو  حيز  و ثتةوو  ىةوَةخ تكةكاة 

 ةةةةاوَك  ةلثةىوةةتيش ئةكةوةةةة  فةةةقةت َ ةةةى و ىِدتكةة  ثاوةةة و ليَثدوةةداوو    
ةو ئة ةك دواويييا  وةةكيَك ةةةو لة   . وةىووتد لة تةاةا و لة  اى ؤاو  حيزةاوةتييا 

ِدةتاةةك ىووك دا، ةى منةوةة  اوىةوَيةت ئةةاا   ليوةةك ِةىة ت ةةو ئةوا  وةةىوا   
 !ةةآلب كاب لق! خ تة ليوةةك لق  كةىدوتا 

ئةو كادىاةةك ةةة تةةةاك ديك   .  ةةاوَك ِريوِدةت و  ةلةةوَ ت  وةود ا   اتة ةةىد ب
ك ئيَبةةة كدد ةةا  لةِةةةلَ  ةوةةفةيح و تيَطةويةةتك  و  ةلةةوَ ةةتةكاة  ةةةةو  لةةةو ؤؤىاةباؤويةةة

ةةةةةو     ةوفةيةاا و ؤؤى ة ةوكبا  كددةةو ، ي اى وةك  ةاوداوك ئةو  اوىةوَيياةة ةةةىد واب 
لةِةلةبا  و  ةةاوَةيا   ةلةةوَ ت  ِى ةِريويا   ةلةبواىد و ضةةا كةويَةييةيا  وةةىتاثا   

جياةةوةةو كاةةاا   جنا  ئة اةةو  ة ةوك ضاو ىةواةةداو  لة ئة. ىوَباؤ و ةريوةاو ىةوا  ِىىةىا
لة  ة ةو حيزةيَةاا كة ي اى وةك  ؤؤى لة ةيَةا  داةيية  و وةةةطةى ِةاوةتكةو دا    

 .وا   يَوووك خىوا  ئةدؤىةوَك  واخةد لة ةةىد وا بةوة  تيَةى اةياةاا ةيَ يةا ئةة 
ةة ثيَ ةواةةك ئة اةة ةو  كةواةيَة  خاو   ةريوةةاو ىة كةة لةة وةةى تاو  ةةى      

   ف  ئةو ىةوَطةوةوا  ِدتةو ، تةةاوتىلة  ئةة  و ةريوىةاوا  ثتةوتد ئةةةيَت  قةىةاةياا
 .و ت لة ؤوىةةك ئةةاا ةكا  و كادى كاة  وفيَباة  و كةىكةت و  ةوليَددا ىووواا

 ةتا  ةتاوة ةةةةؤو  و قاى  اةيَتي  د وا   اوىةكَ لة كادى  ثيَيةةوتةو كا  لةة  
ئةو ىوَةخ تكة ثةى ةةآلو ثة َ كةداو ك د وةت      واد ةاضيَت و لة خةاى ئة اةييةو 

اةةن كة ةة ضايك  و  ةولَ و تةقةيك  ةةو و  (ةاثات)ئةو كةوة  ةلثةىوت و دواتد 
ىؤيك كاىكدد  تةاةيبا  ىوَةخ تكةكاةيا  ىلَ ثات ةةةوكةو ، ثتةووا  ةةةو  لةوةةى  

 .امبةؤىوَكيكةو ليكيكيز اا ىوَةخداو كا  د -ةكةىة ت  ىوَةخ   و ةيةدك  اىكي يزب 
ئةِةى ىوَةخ   ةةة َ ةيةد و ةةل ةةةك ةاو ىةثيَةداوك حيةز  ةةة تيةىىن و ةةة     
كدد و  داةة ةؤىوَت لة  ةى  فةةقا  واخةد  يَد يَة  دوي كاا  ةلةةةو  يَتةو  وا  

 .تةو   ث دة و دةك و ئالةىوةاةيَة  كة كا  ئةةيَت



 بةرطى يةكةم  - بيرةوةرييةكانم  ..........................................................................   111
   

 بةرةو ناوكيَلةكان
وو و  ئةكةوتيكةةة ىنَ  ةةةتا ئيَةةةاى  و  ةةةوا  لةةة  ثيَةةكج ىؤي  ةةةى لةةة ةةةةواةي ؤ 

 ة ةو دوَيةت ليَثدوداووَةي  ةلةبووَددىاو واخةد دا ةةؤىاوك  . ةزوة و  دنَ ي ا  ئةدا
ئةةو ثيَيةبةىِاةةك لةة ِةةا كةة     . لة يوة   يَزن ثيَيبةىِة و ثاىتييةو  تيَاا ةةةو 

ةةة ِةةوَد ك   .  ةي ئةةكدد   يوا  ئةدا ليَثدوداو  كة ةةوةى  الةةةكاةي ئاواويةاا داةة  
تةاةان ئةو  الةة كة خاةةخةوَي ئةو  ةو  ئةةةو خةاىدةيا  ثيَيةةو ةة  يةاةةكا  

ةةةة ِيةة  دوَ ةةاتي كةىدوةةتا  ئةةةىكي ؤؤى ِةةةوى ك يوةةاةي ثيَيةةبةىِةوا  . ئةةةكدد
 .واآلةيَةي ؤؤى  الَ ةيَ  يةا  ةةئةةةو. لةوةى ةةو

،  ةوةةتيَةي خى ةةم لةةةي ثةوةةااةةو، كةةة ِةويةةتبة ةاوكيَفةةةكا  و  اوىةوَيةةا  ةةةيين
قىةةةاغيَةي ةةةةويَ ثاكةددةةةةو ك حيةةز  ةةةةو لةةةو تاقبةةةن كةةة  ةىضةةي ةةةةو ، ئةةةو  
ةةةةةةو  لةةة ثيَطةةةن وةةةىكدداوةتيي ىوَةخ ةةتكيَةي ة ةةةوكي ئاواوييةةاا ةةة  ر جةةان  
 .ثيَيةةطي و ىوَبةىاوةتيي حيزةيَةي  ىىة طيَدةن ئاؤان و كة قياد ك  ةىكةؤن ةةة 

ئةكةووَتة وةى ىةوَطان ِةآللةة و ةالةةةت، ِةةا كةة ةة بةةى و ئةوةةةىك      ةاوكيَفةكا 
ىوَطا قريتاو كةدا ةكياد ةداو  و  ةى ضةاىد وىك ةةة ضةيان ةةةىؤك ثةدة كةةةا آل  و      
ةةىد آل  و داىةةىةوو ِرياو  و لة ةةىك خةاىووك ةاوكيَفةكاةةاا ئةةو ىووةةاى ك ثيَةاا     

ىووةةاى ؤؤى ةةةخةىة و   . وَةي جيةاواؤك ليَكةداو   دوَتة خةاى و  كة لة  ةى  ةوَكيَك ةةاو 
تةةاوتيون ئة اتة خةاى و  و لة  ةةانَ  ةوَكيياا ِى ي ة ةوت ة ةوكي لةة ثةاو   

د ةطي خةىة ك ئاوك ىووةاى كة لة دووىوي د وا   ةةتد و   . خىن ةةجيَ ئة يَيت
 .ئةةي  ا و خى ييةكي ثدة جةوآل  و ضايكيي ةة ِيامنا  ئةةةخيي

يوا  لةِةَل  اوىةَوياةاا لةةب ةاى ِاوةةن حيةز  ةةدد  وةةى و ةةى  ةةى         واآلةيَةي
يوةكي دوةةن كةىدوتا  واخةد د ى و ك وآلت ة ةو اوة دوا جاى ئةِةىةا ةةو  ةةى   

 .ئةب  ةلةبةةا  خى ةوو تة
لة ةاوكيَفةكا  و لة خةاى ةاى ِاكة اةةو  كة ةدو  ةةو لة ضةةةا خاةةووةةت كةة    

با  ةة كةدنَ ِدتبةةو ، ثاىضةةوةت ؤ ووةي ِةةوى مشا  ةةةو       لة داةييتةواةي ئاواوي
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 يَة وة ليَ ِدتبةو  ةةة كةدنَ كةة لةة و ىؤن خىوةاا كيةتةكالةي ثيَةو ةتبا  تيَةاا         
 ئة اةة ةةى ة   ةة كةلةةي ئةةو . ةا  َ و ةاوكجا  و تة اتة و خةواى و كالةةت. ئةكدد

ةزوةك ىووةةاىوش   . ةكددكاتاةة ةةو كة ةة يَةي ؤؤىن خةاىدةي ىؤياةة اةي   ةىِةى ئة  
  .تةةةىك ةا  و وة ةومنا   ةةةو كة ويَ ي  ة ةدويَتيي ئةىة واةا و  و تيَدن ئةكددو 

جاىجةةاىوش ضةةةةا ةزةيَةبةةا  ئةةةةةو،  اوىةوَيةةا  ئةواةاؤ ةةني و لةةة  ةةري كةوا    
كاتيَك قةى ةالةغ ةةووكاوة ةةواةيا  ةى ةةىضاوي وةةك  وةةت   .  اوتبا  دىووت ئةكدد

تبا  لةةةو  اوةةتة ةةىئةكةةةوت،  ةةةةةو ةةةة وةةةت جةةاى ئةةةخيةاىد و   كةوضةةةي ضيَيةة
 كةك خى اةاا و تىؤ  تىؤ  ةةة  (تةةةى) ةةاوَةييبا  ئة اة ةو ةة ثاىضةوةت ةاةي 

 .و  تاب و لةؤ تيَة  وةكجاى خىمشا  ىلَ ئةةيين(ضا)
*     *     * 

ااةةاا ةةى    او وةت ةةوةى د ىكددةي  ةوةفةيةاا تيَثةةىةن، ةةةآلب ةةاوةداو لةة  ةولة     
ِةىةاةةو  و كىكددةةو ك ئةو ك ئةةوتةاةي لةة  اوىةوَيةا  و  ةةةانَ ثيَيةبةىِةك حيةز        

 .واؤن ةةئة يَكا و ثاىتي دميةكداتي كةىدوتا  ةة ضةةا  يَة وةت  اوكاىويا  ئةكدد
ىؤيوَةةك  ةةاوىةنَ ىةلةةة ى و ِةويةةتة ةاوكيَفةةةكا  و  يالكيةةي ىوَطةةاةدةوكيَةي دووى و 

ثيَي ِةتني ةىوة وا ةةثةلة . يَدان ضةةا  ةووىةؤين ثيَة  دواى ةةوةةثيَ ىؤويتكيَةي خ
 ةى ئاِاداىكددةةو .  اتةوب ئاِاداىب  ةوفةيح  يَزوَةي كىكددوو تةو  و  يَدو ئةكاتة وةىتا 

 .و  اوكاىوتا  ىوَطان  ةو حةوت ىؤيب ةة ويَ ىؤي ةدةوة  و خىب ِةواةاؤتة يتا 
 .ي حيز  و ثيَيبةىِةوةكي ئاؤا و قاى  ا  ةةو اوىةنَ ىةلة ى و ئةةاا يَةي كىة

ضةةا ىؤيَوةي ثَي ةو  ةوالةَيةبا  ةةى  ةات كةة  ةةو  ةوةفةيح و  َيز كةةك و ةةة        
 اوكاىويةكي ة َيكييةي ثةاىتي  َيةدو ئةة َيك  و  ةىضةييا  ثةَي ةةدَوةت لةة دي ةا           

ئَيبةةو خى ةا  ةةى ئا ةاد  كةدد  و ئا ىيِةاىوي ئةةو و دىا ةةة  ةة ةو          . ئةوةة 
وىةوَةامنا  كة تةةيا  ةةةوتبا  ةةىِدوية لة خى ا  و لة ةاى ِان وةةىكدداوةتيي   ا

حيز  و ئةو  اوىةوَياةة ةة  ةوفةيح خةلةةتاو  ةاةيَت ةة  ةي  جىىوَةك ةبكةة ةييةاةةك     
ِةلفةةةكامنا ، تةةةةيا ئا اجنبةةا  لةةةب  ةةةىة دا ىةاوةاةياةةةة و ى ةطةةة  ةوةةفةيح وان      
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 ةةاوىةنَ . ني و ةةةة ئاوةةاةي د وةةتطري ا  ئةةةكاتتيَطةواةةةاة  كةةة د  ثةةاةز  كةوةةيَة
ئيةةها يم و  ةة ، وةةةت ةةةة وةةةكي ثيَيةةبةىِةكاةي خى ةةا  لةةةو ةةةاى  ئاِةةاداى كةةدد و 
ئةةة اةزاةي ئةةةو  اوىةوَياةةةة ؤؤى ؤوو ىاوةةتييا  ةةةى د ىئةكةةةووَت و واؤ لةةةو ةاثاكةةة    

كةة ةزوةك   .  ةو لة ِةآللةةو  ةة ضةةا ئةتة بيفيَك ةةى و ةاوكيَفةةكا   ةات   . ئة يَك 
ةةوةةو  تةقةوةكي ؤؤى ا  ةةوةةىواةاا كةدد و ةةة ثةَي دواوةا  كةةوتني،  ةة ةووا         

 .ةةى و يووى ىاواةةدد و  ي يا  ثيَ ةةكدا
ىوةي و ىاكةىةاكةةن  ةة ةووا    ؤؤى ضاوب ةى  ةوفةيح خىن ئةِيَدةا، ةةآلب لةةةى تةا 

 .او اةةةةا  ةةكةوتة ةةىضاوبكة ى
 تةةا ةةو، ئةو كى ةلةةة ة ةةوكةك لةة ِةلةيةاا     ئة ة وةى تان كىتاوي  ةوفةيح  

و ت . ةةةةو  ثةى ةةةةآلو ةةوةةةةو  و ي اى وةكييةةيا   اتكةةةو  ىوز كةةاةي حيزةةةةو 
ضةةاو ىةوامنا  ئةةةكدد،  ةوةةفةيح خةةىن و حة ةةة ئةةة ني ضةةةوةة ين حةة ةةةت و       

 !  ةىوةكةوا  لة  ةوَكيَك و ت ةةى اةبةىك حةة ةت دا ةؤىا 
 

 وةى ريَكخراوةكاني حيزببريةوةرييةكاني ريَكخستنة
 ي   تيَك لةو  خى   ةةةةو لة يب كة ثةاو ئةةو ؤ ةدوؤ ةطةة ِةوىاةةةك ةةةى      
حيزمبةا  كةةةوت، ةتةةةاةني  اوىةوَيةةاةي ث ةةدةاو لةةة حيةةز  و ىوَةخةةداو  ليَةةاىاو وةةاخةد  
ثةى ةةآلو ثَيةةداو وةا يواؤ كةا  ةطةىةَوكيكةةو  ةةاىَوةي ئاوةاوي ةزوةك لةة حيةز  و          

 .ليوةةكا  و  اةةكا  دا ةؤىاةاةةو ك
ئةو كاتةك ةاوةي ئةكةةب، لةة حيزةَيةةاا تَيةى ةامنا  ئةةكدد كةة ةا  ةتةكاةي         
ةةغاا  ةىضي لة تةاةاواةاا ةةو لة كة   و ةدةو  و قةةاى  و ِدتين  ةةؤاىا  ئةةةااب   
و دؤو  قياد ك  ةىكةؤواا د وتة ضةثةلةةكاةيا  خةوكاون ةةوةةو، ئةةتةا  ةفةةيَم   

. ثاىاوتين  ايف  دؤظ ةةىا بةى ئةب  اآلو  دىةةااةةوة ةةةىؤ ةةةةةو و    ي  د ةطيَةي 
جةآلةةو ك  يةىيي جي ا  كةة ىوَيوةي ةتةكاةي وةىظيَت وةةىكدد ويا  ئةةكدد و      
د ةطيا  ةى ة ةوك و  تاواةي وآلتاةي دوةة ةةىؤ ئةكدد و  ةةةت ةةوؤ وةةكيا  لةيَ    



   158     ............................................................................................  فاروق مةال مستةفا
  

( ليوةةةك  ةىكةةؤن  )دا  ةة ات ةةلةةة ةة ىن ىوَباؤن ضةةوتي حيزةةي  ةيةىيي ىيَة    
ليوةةةك  )وةىكدداوةتيي . ثيَخى ةالةبةو  ةةب خفةتاةي خةوَكةددةةك  اوىةوَياةي ئيَبة

ئةب  اآلو  خةوَكاوويةوا  ةة ئةجنا ي ضةثدة ووي ئيَبة  ةلةةةوةةةطاةا و  (  ةىكةؤن
ضاووا  ةةىا بةةى ئةةب تاواةةة ِةوىاةةة ةةقاةةا و خةةىوةي ىَوةةةةوت  ةةةو  لةِةةلَ          

ةةةى ك  )ةا  تيي ةةغاا و ئةو  ةةو ئةب ىوَطةا ثةدة وةى ةىىةويةوا  ةةةى و      حةكبي
ةةةدد لةِةةةلَ حيزةةةي ةةى ةةاا و دواجةةاى ضةةةوةة حةة ةةةتي ةةى ةةيي     ( ةييةةتباةي
ةةى ةةةييةكا  ةةةةى ئةةةةو ك ؤوةةةاتد وةى ةةةىىةوا  ةةةةةة  وةةةةكيَك لةةةة   . ىيَداقةةةةو 

ة  ةهلةلةة  كةة ةة  !! ةةةو ( و ؤاى تةي داد )و ؤاى تةكاةي داوا  ةة ليوةةك  ةىكةةؤك  
 .ليَاا  قبةولةيا  كدد و ئة اةيش ةةوةة ةة يَك لةو  اآلو  دىةةااةةوة لة دين ئيَبة

و ت ةاوييم كدد لة ةاوخى اا  ةوفةيح   ةتةةان ةاثةات ثةوةاا ةةةو كةة ؤوةاةي       
ؤؤىك ليَااو  و  او وةكي ؤؤى خةةىوةي كةددو  ةةة كيَيبةكيَيةي ؤؤى و  و تةا ةةةو       

 .جىى ك ةاوم كدد كىتاوي  ات
لةةةب ةةةاى  ئةةالةىؤاو و  وةةةختةدا و ةةةة ةةةةةةوةي  ةةي  وةىضةةاو وةك  د ى و ك  

ئةِةةةى ئاةةوةةةة و . داىاوةةي يوةةاةي كةلة ةةةىِي ةةةةآلب وةةةىةةىؤويبا  ئةةةةدد  وةةةى 
 اوكاىوي  اوىةَويامنةا  ةةةةاوةة لةة  ةاى كاةي كةىدوةتا  و ؤوةاتدوش لةة ةةغةااو          

وتني ةةةى ىوَةخ ةةتكةو ك ةدوةةي  ئةةةةةوو  و لةةة ثةةةلةثىن جةولةةةةك حيزةةةي ئةكةةة 
ىوَةخداو كامنا  لة كةىدوتا  و  ىيَداقيياا، ضةةةة  ةي  ةةةىوَة ةددةيَةي ئةاوا ثةدة     

 .ؤ محةت و ىوَطرين ليَةداو ةةةيَ ثاى   ةلةكةئةوةىةا
لةو ةاىودؤخة وياوةي و ئةاةةىن و ةاكىكيياةةةك خداةةةو  ةةةى ىوَطا ةا  ةةةواىا  و        

ةةى  . و ةى تةةط ةلة كيين ؤوةاتد ثيَبةا  ِة اىؤواةةااو    دوي كامنا   ةىضي لة تةاةاواةاا ةة
كةياةاةةو ك ئةو ةفةيَ ةوةن لة ةاو حيزةي  يةىي و جةآلةةو ك ةييتباةيي كةىدوتا  
و ىيَدا   ة ةو كدداىوَةي دوي كاةةك ةا دؤظاةة و دووى لة ى و   وياوييا  ةة ئةىكي 

ضةاةاةي خةةلةةي خىوةا  لةة ةةاو      وةى  اةيا  دائةةا،  ةى لة  فبالةةيَ و دىووةتةدد  و   
ىوَةخ تكةكا  و  ةكةةكامناةةةو   ةةتا دوا  ةاآلوك ضةةثةلةي ةةاىدةي ي  ةد و ئةةلغاب و        
 ةولةاا  ةى ئةجنا ااةي تةقيكةةو  لةة ةاى ِةان وةةىكدداوةتيباةةو  كةة لةة  ةةوَكيَةي        



 بةرطى يةكةم  - بيرةوةرييةكانم  ..........................................................................   151
   

 دوةةن ئةب ةري و ىوياةة ةاويا  ئةكةب، ِيت ئة اةةة ا  ةةىا بةةى كةدا ةةةةيَ ئةةو ك     
   كة ةة دىوَون ئةب ةري و ىوياةة . ةتةاة  لة ىةوَطان ئاؤاوةتي و  ىى طيَدةن ي ا  ةا  

تى اى ئةكةب تةةيا ةى وادِاى ةيية ةةلةةة ةة يَةة لةةو  يَةووو ك ىوووةاا و ةةة ثيَةو ة       
ةزاة  دوي كةاةي ضةيكاوةتي و    اىةؤي وةود لةب ئةؤ ةوةة ةبيك  وئةؤا  ةةو ك ئيَ تا و دو

 ةةة ةو ضةةةكيَك ةةةى ئا ةةاجني خىوةةا  ةةكاىئةةة يَك  و وةة َ لةةة  ةةي  ثةةةودة وك   ةيةةةدن 
 .دادثةىو ىك و  دؤظاوةتي ةاكةةةو  كة لة ةكةىة تاا دوي ين ِيت ئةو ثةودة واةة 

 
 ش و حكومةتي بةعسدةنطؤي طفتوطؤي شؤرِ

دا، د ةطةةاوةةي ثةوة ةةةاوي ثةةاىتي دميةكداوةةي    8691لةةة وةةةى تان وةةالةي   
ةة ةةةتي ةةغةةاا لةةة ثةى وةةةةاةاا ةةةةو ةةةةو ن كةةة وةةةى تان كةىدوةةتا  لةِةةةلَ ح

وا دوةاى  ىووداو كةا  ةةة    . ِفتةِىوةكي ئاوتبةىؤ لة ةيَةاةياةاا د وة  ثيَةةددوو   
ئيَبةةو ةةة ىاوةتةوخىوي  ةوةت ةةةب ةةاى  ةةوَيةةة       . ثةلةة ةةةى و ثيَيةةو  ئةةىةؤ     

ا تيَةةثةةىوَت،  ضةةا جاىوَةة ئةتى بيفي ليَثدوداوك ىيَداقي ةةة ةةىد ااةةا  . ئةكةو 
 ة  ةداد ىاةةي خى ةا     . وا لةب ىؤياةةدا وةداب ح ني و حةىدا  تةدوتييبا  ةيين

ىاوثاىدةةو كة ةاؤِةوةكي كاتي لة ةةةىد ب ِةةةان ةاوكيَفةكاةةاا داةكةيَ  و  ةىضةي      
لةو جىى  كةواةة دوَ  ىؤيةا ة و ةةواةكا ةكاةي حيزةي خى اةيا  ةا ةيَ ةى ئةةو ن  

و ئىثىؤويىةني و حيزةي ةةى  ةة حيزةيَةي خةوَكدةوَون دوي   ةة ةزاة  ئيَبة  ةو  
 .ِةلي كةىد و كةىدوتا  و  ة ةو ِةلي ىيَداقيش ئةؤاةني

لةة ىووك  . ئيَبة  ةوتبا  ئةةكدد كةة حةة ةةتي ةةةى  ةةةى و يواؤةةةو  ىؤويةتةو        
وةثاوي و لة ةدكيَيي ةى وةى كةىدوتا  تةةواو  ةيالت ةةةو  و لةة ىووك وياويييةةو       
دوي ين ؤؤىن ةةاوخىوي و د ى كةي  ةوةة و لةة ةةاى ن داىاوييةةو   ىى ةي كةىدوةتا          
ةاىن وةى اةي قةىو كددوو  ةىوة  ةولةي ِفتةِى ئةدات و ةة ئا ةاجني وةةود و ىِةدت     
لةةة كةةات و ىوَةخ ةةتكةو ك خةةىن لةةة  ةةة ةو يوةةةةة وةةةثاوي و وياوةةي و داىاويةكاةةةاا،   

 .تاةاا ةة  ي  جىىوَك ةى ةاضيَتة وةىئة ة ي ةةةيَ ىاو وتاةي  ةىة لة كةىدو



   153     ............................................................................................  فاروق مةال مستةفا
  

 ياننامةيةك لة كاك ئيدريس بارزانييةوة و وةآلمى من بؤ
ثةةَيش ِةويةةتك   ةةةىدووي، ةةةةى  و ثةةاىت ، ةةةة ىَوةةةةةوت  و ىاِةواةةةاة         

، ىؤيوَةةك ةا ةوةةةكبا  لةةة كةةات ئيةةاىو  ةاىؤاةييةةةو       8691ةةواةكا ةةةك ئةةاؤاىك  
كةةة ةاوكيَفةةةكا   وةى اة  ئةةةو ك داةةةةثيَطةويةةت كةةة ةةةى  كةة  ةةةاىدةةو، تياوةةاا ةةة 

 .وةىاتاا ةطةوَزوكةو  ةى دؤلة   ة ياا  11ضىلةبةةو  و لة  او ك 
 اةةةاك ةةى اةةكةةة ئةةةو ةةو كةةة لةةةو ةاوضةةةوة دووىةةةووكةةةو  و ة ةةيكة دؤلةةة    
 ة ياا  كة  ةوَكيَةي وةختة و  اتةضى ا  ةة خةلةةةةو  ؤؤى ؤ محةةت ئةةةيَت و    

 . ة جىى  دووىخ تكةو وةت ئةةةو ةى ئيَبةةةكةىت  ئةب ِةاوتكةو و
   و آل   ةا ةكةب داوةو  كة ئيَبةة حيزةيَةة  وةةىةةخىو  و ةةة  ةي  جىىوَةك       

ئةِةى ئةتاةةةووَت ئيَبةة ئةاؤاد ةةةةني لةة      . ئا اد ةني ةةى اة  ئيَة  جيَبةج َ ةةةو 
ئةةب  ةاوضة ىؤِاىكداو كاة  كةىدوتاةاا كة خى ا  ةة ىؤلةةك دلة ةىؤ و تيَةى ةةىك   

ةييتباةة ئةؤاةني، ئةوا ىاِةواةاةيَك ةآلو ئةكةوكةو  كةة لة ةةوي لةة كةىدوتاةييةاا     
ةاوضةةةكاة  دوةةةةن ىَيةةدا  ةةةة ة يَكةة  لةةة ىوَةخ ةةتكاا و لةةة ضةةايكي          و ت  ةةة ةو 

 .ثيَيبةىِاوةتياا كاى ئةكةو 
ئةو واآلةة ئَيبة و ثةاىت  لةة  اوكاىويةةك  ئا ةةدادا ةةةوو  ديك حةة ةةت لةة        

ن ئاؤاىدا و    ليَثدوداوك ثةوة ةاو  ةيَةا  قياد ك  ةىكةةؤك و ثةاىت  و   88ثيَش 
 . ىىةو ةةوب

 ةةةى  ةةة ا  ىؤي د  ةةةوئَيةاى  كةةات ىيز تةة  وةةفَيبا  ةةةةِ  د ىِةلةةةة كةةة        
دؤوةةتاوةتي  لةِةةةلَ ئيَبةةةدا  ةةةةةو و خةةىك كةوةةاوةتييةك  ةاوةةداو و ِةةةوى ك     

ة  ئةوةةووَت ئة يةةو خةىت و    ةاوضةكة ةةو،  ات ةى ةاى ِةاك ئيَبةة و ِةةت  ةةاىؤا    
وةكَية  تةد ة َيكيةت لةة وةةىكدد كاةتا  و لةةةاى ِاك وةةىؤت لةة ِةةةاك دوفبةا           

كةةة ئةةةةاا     ( ئةةةةة جةىفةةةى  ) ةةةو  ةة  و خةةاى وةةةوا وةةةملا       . ةتاةبيكيَةةت
لةةةوكَ كةةات ئيةةاىو  ثيَيةةةاؤو   . وةةةىكدداوةتي  حيةةز  ةةةةو ضةةةوو  ةةةى دوفبةةا  

 .ؤاة ليَةددو  و ثيَةةو  ضةووكة يك ةاى
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 ضاوثيَكةوتين مةال مستةفا بارزاني
وةكةب جاى ةةو ةة تةةيا وةاخةد ةةة داةييةتين دوو وةَي كةوةي  ةةي   ةتةةان        

ؤؤى  تم ةة  يَيةاا ئة ات كة ضى  ثيَيةةاؤوم ئةةكات، ةةة تاوبةةتي     . ةاىؤاةي ةبيكم
 ئاوا ةة ةةةى ا  . كة ئةب داةييتكة دواةةدوان ةا ةكةك كات ئياىو ي كةىةن ةةو ةىب

كدد  و تةىة ةةو  د وت ثط ئةكات وةاخةد ةاىدةةكةةن ةةة  ةةوَكباةاا ةةى  يَةةاو       
 .كددةةو ك ئةو ِديويةوة

ةاىؤاةي ثياووَةي ةة ةخ ييةت و ةة ةوبةت ةةو، وةىووةيبان وةةىكدد وةكي   
خاو   ئةؤ ةوةي ثيَة  دواى ةةو، لةو يووى  ئاواويةن دوفباةي ثاوتةخ   ىىة ةاا  

ةةا كةىوييةن ةى  يةةا  داةداةةةو ةةة ِةةوَد ك ئةووةا ةةةت        يَز و كةىوي و ئةو ض
   لة ةزوك  يَز كةو  داةييتم كة ئةةو  . ئيَ تا ؤؤى ئاواوي و  دووى لة ةةةتاؤن ةةو
. ؤؤى ةةثةلة كةوتة ثدوياى كدد  لة  ة  .  ةةاوَك كاغةؤ و قةلةة ي لةةةىد وتاا ةةو

ِةتي ئةن ةةى وا ئةكةةوت؟   . ِةد ةةلةيَ 8تى كةىةن  ةي   تةةان خى اةيت؟: ِةتي
ضيت ةةكددوو ؟ تى ةىضي وةوتةى ت داةاو  ةى : ِةد قةىةا  ضيم كددوو ؟ ِةتي

حةىدا  و وةداب كة  ةاتةو  ةةى ين  ة ؟ تةى ضةييت؟  ةةى د  ةم كةدد و  و آلب         
. جةاىنَ ق ةة  ةكةة ةةا لةيَ ةببةةو       : ةا  ةو  ةة تةىة  ةةوةيَةي  يَةا ةةو  ِةةتي  

ى ةىضة  تةةلي تةلةةةى  ئةث ةدةَوكيت كةة لةة ى واةةاؤ و         تة : ِةةتي . ةةى ةو: ِةد
 حةة ةت ىاوةيَياو  ةى    و ئيَبة لة ِفتةِىداو ؟ تى ضييت وا ئةكةوت؟

 جةةاةي ةاىؤاةي و آلب ةا  ةو ؟ -

ثيَم ةالةيَيت تى ثاى ك  ةكد و ضا لة    و ىئةةِدوت ثةاى ت لةة كةةنَ ةةةو      ..  ةة  -
كةوىن وةىوا ةةة ضةي كدةوةتةة و لةة كةةنَ؟      كال يكةىةتبا  ِدتةو  لةوةى و 8511

 .ئيكجا  د ك و آلب ةا ى و  ( ة ةو جاىوَةيش ةة ِديويةو  ئةوطةت تى ضييت)

                                                 
 
دا لةة  8613ن ةاوكم وةكيَك ةةو لةةو وةط كةوةةك كةة لةة وةالة        ( ةي   تةةان وةةة ت) 

ةدةواةةةة ةداة ةةى  ةةةىودك، ِىظةةاىك . )وةةفيَباة  د ىوةةيا  ةةةة  ةةةي   ةةتةةا ةةةاىؤاةي ِةتةةةو  
 (811 ةتني، ي اى  
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ِةد ئةؤةةةةي  . والَ ةةو 69والَ و ةاىؤاةي ثياووَةي  16   ئةو كاتة ِةجنيَةي 
ىاوةتة ئيَبةة وةةةوتةى  ا  داةةاو  و ةةواةكا ةة و ىؤيةا ةةةن خىمشةا  داوةةةتيَ ةةةة       

ئيكجا  ة  ثدوةياىك ئةةو  لةة جةةةاةت ئةكةةب،       . ةي ىةى ةي ةى ئةو ك تيَبطة ؤ ا
ضةى ؟  : ةاىؤاةي ِةةتي . لةةاتي تةىة ةةو  لةو  ةى وةود لةو كاى ك ئيَبة و ىةاِد 

ثيَيا  ةفةيَ  خةلةك و حيزةي ةيَجطة لة ئيَبة ةاىةاؤو  ةة ىةوَةةوت  لةِةلَ ئيَةة دا  : ِةد
 !دوا  ليَ ة يَك و  ةولَ ةا   د وتةةوتي ؤوات

ئةةةك تةةةلي تةلةةةةى  ةةةى   : ةةةةب ق ةةةوة د  ةضةةاون ةةةاىؤاةي ِةةىىةىةا و ِةةةتي   
ئةث دوَك ؟ لة و آل اا ةىب ةاو كدد كة ئةةو  ئييةي ئيَبةة ةييةة و  ةةا  و  ةةىة و       
ِةىط و   ة ةو  تيَك ةةو ضيا وةختاةةو   و  تةلةةةةيا  ةةوةى ئةةىؤ و  ةةةاكَ   

ئةِةةى ئيَبةة   . ى ىاكيَيةاو  ةزاةةة ضةي ث ةدةاةاووةتي    داىدا و ةةب  ةواةة دىوَةو دا ةة  
مباةةووَت ئةب ِفتةِىواةة لة ئيَة  تيَك ةا و  لةةو ىوَطةا دووى دىوَةو ك ى واةةاؤ و      
ةى ئَيد  كة ئة اةة ةة ئىتة بَي  دَو  ئةةتةاةني ىَوطاوةا  لةيَ ةطةدو  وةا تةقةةوا  لةيَ        

 .ةاو ىة ةةة ئةو  ئيَبة ةني. ةةةو 
ئةةك  : دلَ ةةو و  ةةاوَةي تدوش ىووك خىو ةةو و  و ِةتيئةب و آل ة ي ةة 

: ئةب ضةكاةةك ِدتةو اةة لةوةى وكةوىن وةةىوا؟  ة  ؤؤى ةةة دلةتةةطييةةو  ِةةد     
 ةةلةيَ ِدمتا  د  ثيَم ةفةيَ لة كةوَة   يَكاوتاةة؟: ِدتتا ؟ ةاىؤاةي ةة ثيَةةةيكةو  ِةتي

  ةةو  ةةا ثدوةياىوَك لةة     جةةاةي ةاىؤاةي ثةيَش ئةةو ك ئةةب و آل ةةت ةا    : ِةد
 ة ةو جاىوَك ةة    ئةلةيَيت تى ضييت و واتة    ةةة  ةي  ةاؤاةيةت،    .. جةةاةت ةةةب

ئةك ئةِةى    ةتةا  وةوتةى  ةى حةةىدا  و وةةداب داةكةيَم و تةةلي تةلةةةةةي تةى       
  !كال يكةىر لة د ى و ك وآلت ة يَكم  ةلةبةتة     تم و  تيَك  ةب 8511ةث دةوَكم و 
ب ق ةوةب كدد ةاىؤاةي ضةةا ضدكةوةت  ات ةةو و ةيَ ضةاوتدوكاةا  ضةاوك   كة ئة

 .تيَهةوم و لة ثدة داوة ثدة ةك ثيَةةةني
ِةةةد د وةةا   ةةةؤاى  . د ةا ةةة ئيكجةةا  ثةةيَم ةفةةةيَ لةةة كةوَةةة   يَكاوتةةة   : ِةةةتي

كال يكةىر ةة د وت ثيَيبةىِة و  اووآلتياةةو وة ئاوا ئيَة  كدوةتاةةة؟ كةيَ ئةةب    
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كةك ثط ئةكدةىةنَ؟ ئيَةة  د ىِاوةةك  ِةةوى تا  ةةى كداو تةةو  ئيَبةةو        ة ةو ضة
ثةجنةى وةك  ة ةوت، كة ةة وةىوادا  ةاتةو ، ئةةب ثةجنةى وةة دا ةخةة  ى ةطةة      

 .ىؤيوَك ةيَت ثيَةو تتا  ثيَي ةيَت
ةاىؤاةي ئةب ق اةةك  ين ثيَ خىو ةةو و ةة تةةواوك  ةيَة ك ق ةةكاةي ِةىىةىةا     

ئيَبة لة د ىكددةةي  . كجا قةىةا  ةا ىاوتييةكييت ةى ةاو ةةةبئي: ِةد. لة ِةلةباا
 ةوفةيح   تةةاو  ثةوة ةاوي ثاى  و ىِدتكبا  لةِةلَ ئيَةة  ةةة او ، ةزاةةة لةة ر     

 !لي تةوةكاا ةاوك ئيَبةك تيَاا او  ليَيا  ةةىلةةى و 
دوان ئةب ق اةة د وتباةةدد ةة ةاوي ةاىودؤخي وياوي و ئةو  م ةة ةةاىؤاةي  

لةب  فاو ؤاتةن  ةتاةة خىت تا ى واةةاؤوش ةةةىةؤوت   .. كة تةاوةكم  ةوة ليَت ِةت
ليَي ثدويم ةىضةي؟ ِةةد ضةةةةة ةةةى  غةةداى  و      . ةى داةيي  لةِةلَ حةة ةتاا

ؤؤى ثيَةةةةةي و  ثةةاو ! لةواةةوةةة ئة ةةة  ةةة ةوك ثةةال  ةيَةةت ةةةى كة ةةتين جةةةةاةت
ةوَين خىتةا  ةةةجةلةيَ    لةة  ة  :  او وةت د و  كدد   فةم و  اضةي كةددب و ِةةتي    

ةةةة دوا داواكددةةةي  ةة  ةةةى  . دلة ةةىؤن كةىدوةةتاة . دلة ةةىؤن  ةةك . ئيَةةة  ثيةةاو 
 .ضةكةكامنا  داةييتكةكة ةدةاوةو  و ثةوة ةاويةكامنا  و ت جاىاةي ليَ  اتةو 

*     *     * 
وة ةةةي  )ليَد دا ةة ثيَةو   ئةؤا  ةاوي ئةو ضةكة ِرياواةة ةةةب كة ئيَبةة لةة   

 و  ئةةة اة يَكا كاتيَةةك ةةةةى اةدة واوي وة ةةةةي خةةةاىووك دميةكداوةةي ةةةة   (ووخةةةاى
د وت حيزةي ئييترياكييةو  ةةو كة ثةوة ةاويةكي ةا يا  لةِةلَ ئيَبةدا  ةةةةو،  
ئةةةو ةةةاى ك د وةة  ةةوةةةىدا ِةةريا، لةةة وةةةىواو   ةةاوىةنَ   ةةتةةا ضةةاوىة و كةةة  

 .  يَكاةةوككادىوَةي وياوي و ثيَيبةىِةوةكي ضايكي حيز  ةةو، 
*     *     * 



   159     ............................................................................................  فاروق مةال مستةفا
  

 4591ى ئازاري  44ريَككةوتنى 
وَت لةة  يَةوووك  ىى ة  ئةةوفةل و     ىئةب ىوَةةةوتكة ةة ىووداووَة  ِدة  ئةي يَد

ك ئةاؤاى ضةةةا جاىوَةك و ةةا كاة      88ةةى ِفتةِىكةا  و ثةيَش    . كةىدوياا ةةِيت 
ىد ب ئيَبةةدا ةةة   حةة ةت ةة ةدؤكة ئة اتكة ى واةاؤ و لةووَة  ةة ئةتة ةةي  ةة ةةة 

 .ةاوكيَفةكاةاا ئةىؤوي  ةى ةاى ِاكاة  ثاىت  لة ةاوثددا  و حاج   ى ةىا 
ئةب  اتةضىواةةن ةة وةىؤكاوةتي  وةداب ح ني ئةةكدا  كةة ئةوكاتةة جيَطةدك     

 .ك ئاؤاىك ةة دوادا  ات88وةىؤك  كى اى ئةمحةد حةوة  ةةكد ةةو، ىوَةةةوتك  
  ةة وةىكةوتكيَة  ِةةوى  داةةدا و لةة  ةة ا      ئةب ىوَةةةوتكة لة يوة   ىى ةو

كاتيياا يك حةة ةت  ىيَدا  و حيزة  ةةى   د وةآلتااى و  وةىكةوت  ةةةو ةةى   
خىوا  كة ةة  ةىة ةةئةِةويتكة ئةجنا   لةة ةةاوةددة   ةىىةو و تةاةةاك داىاوة  و      

  ةةة  ئةةب ىةَوطاوةةوا  ِدتةة ةةةى ةةةت لةة ةاو ىةواةةةو       . وةثاويا  لة ثةكةةوتكاا ةةو
 اة  ِةىل كةىد ةةلةةة و ت تةاكتيةَية  ةةخيةة ةىكَييةداو ةةى كىتةاو   َيكةا  ةةة        
 ىىةو و د وةآلت ضةوثاةاة  خىوا  ةةوةى كةىدوتاةاا كة ةة وةاآلةيَة  دووى و  

ةى وةكةجماى لة  يَوووك ىيَدا  و كةىدوتاة  ىيَداقاا . دىوَو ةةواةتةاة  لةةاون ةبة 
كب  ؤاتييةت كة كةىد ةةىةوَة ك ةبات و  اوكةاىوش ةيَةت   داةكدا ةة  اة  كةىد ةة حة

لةِةةةلَ حةة ةةةت  ةةغةةاا و ةةةةو ِةوَد وةةة ضةةةةا و ؤودوَةةك لةةة ثةةاىت  دميةةةكدات     
كةىدوتا  خداةةة و ؤاى تة  ىَيداقةة و وة َ ثاىَوزِةاىوش ةةى وةفَيباة  و  ةةولَيد و         

ةؤىا  و ِةةليَك  د ىت لة ئةةاا اة  ثاىت  واخةد كةواة  ةاو ىة ثيَةداوك  ىىةو دا 
 .قاميقاب و  ةدودك ةاحية و ثىوت  ئيااىك و ثىلي يش ىوَةةةوتك  لةوةى كدا

لةِةةةلَ ئةةةب  ةةطاواةةةةدا حيزةةة  ةةةةى  دا ةد ؤِةةا حيزةييةةةكاة  خةةىك لةةة     
كةىدوتاةاا ةآلوتد و ثتةوتد كدد و ةةوةة  ةلةبةةاك ووودا  كةدةو  و خىئا ةاد كدد    

 . ةةو  ةة  يَة وةكي ةةىةداوا ةى قىةاغيَة  دوةةن جاو دىووتةدد
*     *     * 
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 ئيَران و شاي ئيَران
ئيَدا  و  اك ئيَدا  ةة تةواوك تةو   وةىوةىة ا  و ىاضفةةكيكيَة  ؤؤى ةةةو  و  

 .ضاو ىةواة  كاىك واوا  لة  ىىةو و ةة تاوبةت  لة ةاىؤاة  ةةئةكدد
ثيَةو ةت  ئةةؤا    ئيكجا خةوَكةىك خى ةوو ت  ئةب ةري و ىواةةك  ة ، ؤؤى ةةة   

ك 88كةىتةوةت ىا و ةىضةةو  و ؤاةياىويتةا  لةوةةى ئةةب ةةواةكا ةة و ىوَةةةوتكةةك       
 .خبة ة ةةىضاو كة لة  ةةاوَك ةةلةطةةا ةدا تى اىكداو  8691ئاؤاىك 



   156     ............................................................................................  فاروق مةال مستةفا
  

 
 
 
 شةشةمبةشى 

 

 دةستثيَكردنةوةى شؤرِش هةتا
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 هةنديَك لة ثيالنةكانى بةعس
كدد ليَاا  و ةدةاةةو ك  ىىة   كةىد ةةو ةةةت   ئا اجن  حةة ةت  ةةى  و ت ةاوم

دا 8691لةة  ةاةطي كةاةةة  وةكةة       . لة ةاو ىة و  دا  ةة  اةةكاةي ِةلي كةىددا ةكيَت
لة وةىداةيَة  و ةاوَة   ىىة ةاا ةةى ةةغةاا كةة خةاليَخى ةبةو كةات ئيةاىو  ةةاىؤاة          

كةةوت ةةةآلب ىةةىوف    كةات ئيةاىو  ةةىةة  . وةىؤك  ةةو ثيالةيَةيا  ِيَدةا ةى كة ةتكيا  
 .حة يا كة تيَةى ةى و قاى  اةيَة  ةاوداوك ثيَيبةىِة ةةو ةة خةوت  ةدوكااى كدا

 
 4594ى ئةيلوىل 95ثيالنى 

 .ةاوةاةط  د ىكدد( ثيالة  خى تةقاةاةةو ك  ةيكا )ئةب ثيالةة ةة 
 ةى لة وةى تاك ىوَةةةوتكةكةو  ليَد  و لةوآ ِريوِدةت و ِديك ؤؤى لة ةاوضةة  

واؤ كةةاة  كةىدوةةتاةاا ىووك ئةةةدا، ةةةى داثى ةةيك  د وةةتاىوَوويةكاة  ةةةةىك     جيا
حةة ةةةت لةوةةةى تاو   ةةةةاوَك و ةةةاك ةاىة مسييةةا  ئةةةةاىد ةةةى د ىةدةوكةة  ىاك    

 .حةة ةت و ثاكاةةكدد  كة ئةب ىووداواةة ةة ةةى ا  و ئاِاداىو  خىوا  ةيية
ىةةاولةةةاى ئةةىز       ك ئةوفةلاا كةة وةةكيَةيا   85ثاو ئةو ن دوو  ةي لة ىؤين 

ةةو ثيَيكياىك حةة ةتيا   يَكاةةو ةى ةاىؤاة  و ئةووش ةةةِةوَد ن ىان خةىن و آل ة     
داةةوةةو  و دوان ئةو ن  ةيكا  ِةىةاةةوةةو  ةةغةاا، ئةةجماى  و ةةاوَة   ة ةت ةةى      
كةوييا  ِةىةاةةو  ةى ةاوضة ىؤِاىكداو كا  و لة ِةويةتكياةاا ةةى حةاج   ى ةةىا ، و ت     

 .كاتة ِةتدا لة كات  ىةوددا  ةي   تةةا ِةويتة يوا  ةى  يةاخناةةكةك حاج   ى ةىا  ئةو
ىةةاولةةةةاى ئةةةىز    د وةةتيةددةةو ةةةة ةاوةةةدد  لةةة ىا و ىاوةةثاىد كاة      
حةة ةةةت ةةةى ضاى وةةةىكددة  ئةةةو ِيَد وكيَيةةاةةك لةةة ةيَةةةا   ةةةىدوويدا ثةوةةاا   

 . قيكةو كة ىووواا ةةو ةى كة ةاىؤاة  د    كددةةو و  تة. ةةوةةو 
لةو كاتةدا ضاو يي  يةاخناةةكة كة ةاون  ةىوف ةةو، ضةةوةةو  يووى و  و لةة   

 .كات  تةقيكةو كةدا ةةىكةوت و كةيىا و ةة ىةوَةةوت ةةو  وةثةىوَك ةى ةاىؤاة 
 .لة ئةجنا اا د ىكةوت كة وةكيَك لةو  ةيواةة كة ةاوك ئيها يم خةؤاى  ةةو تةقيبةو و 
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تا و لة ليَةىليكةو كاةيياا د ىكةوت خةؤاىيش ةةوزاةية  ئةةب ئةا يَدن   لة وةى 
 . وةك ثيَة ك ةةو او ، ةى هةوَو كداو (  جفة)ىوةىىد ى 

   ى ةىا ، لة داةييتكيَةاا ةةاىؤاة    كة ةةد ة  ىووداو كةو  ضةوب ةى حاج  
ضةةةةا جاىوَةةك ةةةة ؤ ىد خةةةةةو  تة ا ةةاك  كةة  ئةةةكدد كةةة ةريكةوتكةةةو ك ئةةةو   
. ق ةوةك    ةةو كة ثيَم ِةتبةو ةةى  غةداى  و  ةولة  كة تك  جةةةاةت ئةةد    

لة ئةجنا   تةقيكةو كةدا ثاىضةةوةت ةةةى ةاوضةةواة  كةةوتبةو و ةةة ثالوةتةىوَة        
 .ىاوت و ضة   ةوَك  ؤا ةكة داثى داةةو

ىؤي لة دواك ىؤي د ىئةكةوت كة ةةى  ةة ةاو ىة و   ةاة  ى واك ِةةىل كةةىدك    
و لةكات  يواؤوة  خىوةاا ئةةب ىةَوةةةوتكةةك كةدد و لةِةةَل ةة َيزةةوةةو وةاا        ةاووَت 

ئةةةو  ةةةةو كةةة ىووك دا، ةةةةآلب ةةةى كةةةىدوش وةةةىكةوتكيَك ةةةةو كةةة ئةةةو دوي كةةة    
وةىوةةةختة دا  ةةةة  ةةاة  حةةةكب  ؤاتيةةاا ةكَيةةت و ةةةةو  قىةةةاغَية  ةةةةكَ لةةة        

 .ثيَيةةوتك  خةةات  ِةىل كةىد دا
 

 ي ثدك بؤ ناو شؤرِش(س.م)ى بالَى طةرِانةوةى سةركردةكان
ئةو دووةةىك  و كة تاى ك لة ةيَةا  ثاىت  دميةةكدات  كةىدوةتاةاا  ةةةةو كةة     
وةةى تاكةك لةةة جياةةوةةةو ك  ةكتةةةة  وياوةةي  ئةووةا ةةةةو لةة ثةةاىت  و  ةةةتا     

 .ن ئاؤاى ئةو ةةىةةى كاةيية خةوَكاووة ةةىد واب ةةو88 او وةت ثيَش ىاِةواةاة  
ةة ىوَةةةوتكةو  و ةالة   ةكتةة  وياوة  ىوَطةاك ئا ةتبةوةةو وا     ئةب دوو يوة

 ةلةبواىد لةِةلَ ثاىتياا و ةةة ِةةوَد ك ىةوَةةةوتكةكةةوا  وةةىكدد  ةاوةداو كاةيا       
 . اتكةو  ةى ةاوضةك وةىكدداوةتي   ىىو

لةِةةةلَ  اتكةو واةةةاا كةةة لةةة ِةةةةاك قةوةةدكَ و لةةة ةاوضةةةن ةاةةةةكداوان ىاوةةات  
   ؤؤى ؤوو وةىدا  كدد  و  ا ىوتا ئيها يم ئةمحةد و  اب جةيل دا ةؤىاةةو  و 

و ىةىل ىةوةةىك و ىة ةى د ةاةة و ةةو ريوا    تةةا ةةةو  و كةات حا يةا قةادى     
 .ةاوداو ةة حا يا قةى  يا  لةِةلةاا  اتبةو  د ى و 
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كات ةةو ريوا    ةتةةا لةة ةةاو  ة ةوواةةاا، ةةزوة  ةةةو ةةة  ة  و لةة قىةةاغ            
ةاوةة  . كةةاة  ةاو ةةةاك و دواةاو ةاويةةةو  لةةة وةةفيَباة  دؤوةةتاوةتيبا   ةةةةةو خةوَ

 ا ىوةتا ئيةها يم   . ةةو ريوا  لة ةري و ىويةكامنةاا لة ةةو دوا ؤؤى دوَتةة ثيَيةةو     
ئةمحةدب ضةةا جاىوَك لةة ةةغةاا ةيكيبةةو و دؤوةتاوةتي  لةِةةلَ ةاوكبةاا  ةةةةو و        

 . ييةو  ةى ئةكددبضةةا جاىوَك ةاو  كةىداوةتي  ةاوكب  ةة خى
ىةىل ىةوةةىك و ىة ةى د ةاةةب كة   دوبةةو، دواك ئةةو وةاآلةة ةةة تاوبةةت       

 .لةِةلَ كات ىةلياا دؤوتاوةتيبا  ؤؤى ؤوادك كدد
دا ةةةةى اة  ِةةدتكم لةةة يوةةة   8661وةةةةاى ت ةةةة  ةةاب جةةةيل، كةةة لةةة وةةالة    

ىك ةةئةادك  ةةي   ةة  . حةة ةتةو  ةى د ىكدا،  اب جةيل لة ةاوضةك وفيَباة  ةةو
و ةةو و ؤؤى ةزوةة   ةاب   . ةمحةدك ئا ىؤا ةو  كة كادىوَة  ثيَيةةوتةوك ةالة  ب

جةيل ةةو، داواك ةيكيك  كددب و ئةوةو ت كة ئةِةةى لةة تةاةةاك داةيَةت  اوكةاىوم      
   وةثاوم ةى ةاىد و ئةة زاة  تى ةةت   ة  ِةوى وةة و ئةةو  ةةةو كةومتةة        . ةةات

ثاو ئةو  لة ةيَدوت وةةك  ا  ةةيين و  ةةى    . ةىِاوةت يواة  خى اىدةةو  و ثيَيب
لةوةكةةةب داةييةةتكباةةو  وةةةى تاك  اوىةوَيةتييةةةك  ِةةةىب و خى ةوو ةةت  لةةة       

 .ةيَةامناةاا ثةواا ةةو
*     *     * 

 ةى لة ىؤياةةي وةكةة ي  اتكةو واةةةو  لةة قةوةدنَ وةةىدا  كةدد ، د ىةة د         
يةو   ةتا ئيَةاى  لة ِةكَ ىووةاى و ضةة ةكةك  ىؤيوَك لة ةةواةي. كدد  ةى ةاوكيَفةكا 

ةةةةىد ب ةاى ِاكة اةةةةو  كةةة كةةةثد و وةةاةاتيَة  جةامنةةا  دىووةةتةددةةو ةةةاة       
ةية ىةؤ ا  لةوكَ خةاىد و ضةةا وةىاتيك لةِةلَ  ةاوىكَ ئيةها يم ىةةيوك و ضةةةا     

 . اوىةوَيةك  دوةة كامتا  ةة ةاو  وياوةت لةِةلةياةاا ةدد وةى
ىؤي . كةةات ةةو ةةريوا  وةةةةةىك كةةدد و لةةة ظيةةةةكا جةةيَطري ةةةةو  ثةةاو  او وةةةت

لةدوان ىؤي لةِةَل  ةاب جةيلةاا ثةوة ةةاميا  ثةةى ك ئةوةةةا و ؤؤى جةاى كةة  ة          
ةةو،  ةواةيش لةةوكَ  ةةوجيَطري ( ةاوثددا )ئةضةوب ةى يك ئةو كة ةة تاوبةت  ةزوك 
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خى ةكا  د لة ق ة    ؤؤى لةؤ . ئة ا ةو  و  ةىدووكييبا  حةؤ ا  لة ق ة ةةو
 .و ةاو   يَوووك يواة  وياوي  و ىؤ كبريو  ئةو ثياو   ةلةةةوتةو  ئةةيك 

لة  ةوَك  تددا د ىةاى ك  اوىةوَيةت   اب جةةيل و خةىب ةةاو ئةكةةب لةة كةات        
 ةةتا ئةة دةؤ كةة ئةةب ضةةةا دَوةدة  ئةةةووةم ئةةو         . جيا جيا و لة  ةوَكاة  جياواؤدا
ةةو تةةةو  و ئةةةو وةةيفةتة  ةخ ةةيياةةك ةةةة  ةةاب     خى ةوو ةةتيية  ةةةى قةةةولة  

وةالَ، كةة كةىك     16جةيلةو   ةوة و ةة دىوَواو  واآلةيَك كة تا ئة دةؤ ئةِاتة ةزوك 
 .ئةكة ةو  ةة كةوةو  ةة اوة ة لة يوامناا

.  ةى لةةو كاتة ةةو  لةِةةَل  ةة يا ىةةىل ىةوةةةىوش ةةووكةة دؤوةت  ةزوةك         
ثةيَش  .. ة ىا ةةاوك ةاوةيَك  ةوةة ةةىت ةةةةب     ةاىو  ئة ةةووَت ةة  : ىؤيوَك ثيَي ِةد

ضةوةة ةاو ةاوةكة حةؤ ئةكةب ةة دلةيَة  ثات و ىةاوتطىواةة لة  ة  ةطةةوت، ةةة  ة      
ق ةوةت لةوةةى  . ئة ةةا  ؤ ىيفم و ةة ئيَة و ئةو ةا  د وةآلتااى  ليَتا  ة وم

ييةكاةاا ِةتداةةو    لةة  ةةىةوَك لةِةةلَ  ةيةى    :     ةوة ةى  يَووو ةىت ئةِيَدة ةو 
لةة ةاوضةةك ةةة ى  ةيةىييةك  د وةتطريكداوب  َيكةاو  و ةييةةكَيةم         8663والة  

ةاو  ةة ةاو د  ييةو ، ئةب ضريؤكة  ةلةبةوة او  و ةةة  ةي  جىىوَةك ىاوةت ةييةة،       
ئةو  ت ث َ ةفةيَم    قةت كىةةثةىوت ةةةةوب و ئةو وةاآلةةك لةة ةةغةااو ةةةوو      

بةةاؤك  اىك ةة  و وى ةةياليز م لةةة ىؤيةا ةةةك  ضةةةةا وتةةاى و وتةةاىك و ىِيَةةدةاوك ىوَ 
 . و  ةآلو كددوو تةو ( اآلو) اوكاىواا ةة ةاوك خةاؤىاوك 

 
 ديسانةوة ناوكيَلةكان

كة ةاو  ةاوكيَفةكا  ئةكةو  و ت ِةةاوَة  ة ةىلةك د وى ِرياو لةة  ةةى ضةةاى    
يو  ةةةة ضةةياك ةةةةىؤ و وةةةختةو ، ئةِةةةى ةاى ِةةاك ئيَبةةة ةةةةواوةةة لةةةوكَ و ئةةةو   

ةى اةاةةةك ةةدوباوةة و ئةةو ىووداواةةةك لةة ةةاوخىك و ةةة ىك ئةةو ك ةةةو ةةةو            ة
ةكةةوةك   ىىة طَيدن لةة كةىدوةتا  و ىَيداقةاا ةةوةةى ةة اتاوةة، ئة ةةةا  ةةاو و        

لةةةة . ةاوةةةةاةط  ةةئةةةةةةو و و ت  ةىِةةةةةاوَة  ئاوةةةاو  ئةةةةو ةاوضةةةةوة ئةةةةةةو    
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ةةى ةةوةكبةوةةتكةو ك   ةاوكيَفةكاةةةو  د وةتبا  كةدد و  ةةةة دةجةىليَة  ةةداوا      
ىَوةخداو كاة  حيز  لة كةىدوةتاةاا و ضةايك  ةةةَوش ةةى ِة ةةثيَااة  حيةز  لةة        

 ةىو  ا ئةو ِةةا  ةةو  ةكةةةك ىوَةخ ةتكةو ك   .  ة ةو ىةوووةكةو  ئةجناب ئةدىا
حيةةز  لةةة ىيَداقييةةاا و ثةوة ةاويةةةكامنا  ةةةة ِيةةت  ةةاى كاة  ةةغةةاا و ةةةةىات  

 .اقةو  لةووَة  ئةجناب ئةدىاةاو ىةاوت و خةاىووك ىيَد
خباتةة ةةاو ةةةى ك    ( ليوةةك  ةىكةةؤك  -ع .و.ح)حةة ةت  ةةى  كاتيَك تةاة  

 و حةة ةتييةو ، و ةة ئاِد و ئاو  ةةى وىةووك  يَةز  ةةةواى كاة  ئىثىؤوةيى     !ةييتباة 
ةبَيتةو  لة ىَيداقاا ةاىودؤخَيةي و  اك ةةةىثا كةدد كةة ةيَجطةة لةة  ىى ة  كةةىد و        

دميةكدات  كةىدوتا  تةةيا ئيَبة و ت حيز  و  يَزوَة  دواى لة ىيَداقاا  اةةووكةةو   ثاىت  
 .كة ةةى ةطاىك ئةو د وةآلتة ةبيَتةو  و ةة  ي  جىىوَك واؤ   لةِةلةاا ةةكةو 

وةكيَك لة  ةولةااةةكاة  ةةى  ةى ةزوةبةوةةو ك ئيَبةة ليَيةا  ىاوةثاىدة  ضةةةا     
وة ةاميا  ثيَة  ةةة  ةةى ِفتةِةى لةة ِةلةياةةاا و     كةواوةتييةكي ىيَداقي ةةو كة ثة

 ةولةةكا  ِةويتة ىاد وةك  وا كة  ةووَة  دى ة  كةواوةتييةك  ِةوى  و ةاوداى 
 اتة ي ا  ةى ةاوكيَفةكا  و ثةوا يَة  ؤاى كيي وةةداب ح ةيك  ثة َ ِةواةةاو  كةة      

ت ِفتةِةىو لةة   ئيَبة تةةيا  يَزو  لةة ىيَةدا  و كةىدوةتاةاا ىاؤك ةةاةني ةةة تةةاةةة      
ئة ة لة كاتيَةاا ةةو ليوةةك  ةىكةؤك ضةوةةو  حةة ةتةةو  لةة ِةلةياةةاا    . ِةلةياةاا

ك لةِةلةةاا  ةىى    8691ك ئةاؤاىك  88و ثاىت  دميةكدات  كةىدوةتاةيش ىةوَةةةةوتك    
ىاوثاىد كة ئةو  ةةو قياد ك  ةىكةؤك ة ةيَتة ةةةى ك ةييةتباةييةو  و    . كددةةو 

لةةة و ؤاى تةة  ةةى ةةاا، و ؤاى تةة  ثالةةةااةاةيش وةةةكيَك   دوو و ؤودويةةبا   ةةةةيَت
 اوىَك ئيةها يم ىةةيوك و  ة  لةةب داةييةتكةدا ةةةوو  و ةةةة َ        . ئةةيَت لةو دوواةة

 .ليَةااةةو  و تاوتةآ كدد  ئةو داواوة ا  ى تةدد و 
 ةى لةو كى يةك ةةى  ةى ىاكيَياة  قياد ك  ةىكةؤك، جاىوَة  تد كةوةيَة   

ة  ةاؤب ِزاى و  ةاىد ةى ي ا  كة وا  ئةو تا قبةةولة  ةة ةااىوةددة    دوةةوا  لةيو
ئةجماى وا   ة   . حةكم ةةةو  لةِةلةيا  واخةد ضاو ىةكَ ةني  ة ةو ا  لةةاو ئةةة 
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. لةة ةاى ِةةاك حيةةز  ةةةوب و  ةةاوىكَ ئيةةها يم ةةةى و د ى و ك وآلت ةةةةىةوَة  ةةةةو   
 .ةة ة ا   يَة  و آل   ئةو ةداد ى ب داوةو 

 .او ئة اةة ؤجنري وةت  اآلوك ضةثةلة  تةةا كداوة وةى ا ث
ةى منةوةة ضةةا جاىوَك تةاةييا  خةاىد  ةةي  ي  داوميا  ةى ةكيَدةة ةاوكيَفةكا  و 

ي  د خةةاىد  و ةةخى ةةةوتك   ةةةاكَ  اوىةوَيةبا  ةةاو ىةك      . ي  دخةاىد ا  ةةة 
 .ي لةةاو اةاا قةولة  كدد و يواؤ ةةكددو ، ةةلةةة ى  و كيكةن ةةىا بةى ةا  تةكاة

ةةةاوك دواىويةو  ضةةا جاىوَك لةغبيا  ةى ةةاىدو  كةة لةة كددةةو وةاا  ةىضة       
 . لةووَاا ةيَت ةيةةيوَت

ةةى و ِةآللةة و  ة ةو ةكةة و ةاى ِاكةاة    ةو ةاوكيَفةكاة لة كوةىوَطائةو لةوةى 
كةةك ةةاوك قةادى    ضاخياةةوةت  ةةةو خاو ةة ئةضةو ثاىت  و وةىكدداوةتي   ىىةو

كةات قةادى كةةىدك كةىدوةتاة  ئَيةدا  ةةةو، لةِةةَل خَيزاةةكةوةاا لةة          . ةيَةةو ةةةو 
ئةب ثياو   ةةاكَ  يَة  و ىوَةةدد  و دةجةىلة  لةة  ةاىىل     . ةاوكيَفةكا  دائةةييت

 . ثياووَة  ىووخىو و ق ةخىو ةةو.  اثف  ئةضةو
  ثاىتييةةةو  ِة ةةاة  ئةةةو  ا   ةةةةةو كةةة ثةوة ةةةاو  ةةةة د ؤِةةاك ثاىاوةةتك  

ؤؤى جاى و ت دواىو  ةة تاوبةت  لة  ةوليَد و  خةاىد  ةة  و ةةدةج و ىؤ   .  ةةيَت
 .و  ةكد و ضامشا  ةة ةاووةيياة  قادى ةيَةةوةو  ةى ئة ات

ئة ة لة كاتَيةاا ةةةو ةةةى  ضةةةا جاىَوةك جاوةةو وةاخةد ئةةةاا ي  ةيةىي          
 – ا  ةى ضةةةا  ةةىا   جيةاواؤ    ىووخاوك لة يوَد ئاؤاى و ئة ةةجنةدا ئةةاىد ةى ةاو

. وةكيَةيا  ئةو ةةو كة ةكةك ثتةو دىووتبةات لةة ةةاو ةكةةة و ىوَةخ ةتك  حيزةةاا     
ئيَبةو كة ِة امنا   ةةةاوة لةب جىى كةواةة ليَةىلةيكةو  ا  لةِةلةةاا ئةةكدد  ةةى    

 .و ىِدتك  ؤاةياىو  دوي   و جىىك جةآلةةو وا  ةةىا بةى ا 
ِةةت، كةات قةادى دوي ة  لةةغب  ضةَيكداو ا  ةةة ةةاوك          ىؤيوَك ةة قةادى ةيَةةوةم  

دواىويةو  ةى ئةةيَدوَت، ئاِاداى ةةو د وت لة  ي ياةةو  ةةد وت،    ئاِةاداى ةةةة   
 .تا ةداد ىاة   اى ؤا ا   ةوة ليَ  وىدةكةو  ةةت ةتةقيَتةو 
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 99/49/4594هةولَدانيَك بؤ كوشتنى من 
ت ِةةت  قةادى ةيَةةةو ئةةلةيَت ةةة       ةى لةةو ضةةةا ىؤي دا ةةةو ةداد ىوَةبةا   ةا     

 اوىةكَ ةاىو  ةفةيَ  دواىوي ةى  اتةو ،  ةى ةةو ةداد ى ك خى ا  ِةةت ةةة ىةاكةدد     
ةيَةةا   ة  و   . ةطةى و  يك كات قةادى ةفةة َ د وةت لةة  ةي  ةةةدات وا خىويةم دَوةم        

ضاخياةةكة  ةةى وةةد وةا  وةةد و ثةةجنا  ةةتدوَك ئةةةةو، خىويةم ةةثةلةة ةةةى و           
ة ىؤويتم، لة ةية ك ىةوَطادا ةةوب ِد ةوةةك  ِةةوى  و ئةاِد و دوكةةلَ لةة      ضاخياةةك

 .ثاو  او وةت ؤاةيبا  ئةو  ةولةة ةى كة تين    ةةو. ضاخياةةكةو  ةةىؤ ةةو و 
. ضةةا كةويَك كةيىا  و ضةةا كةو ةاةيكا و ضةةا كةويَة  دوةة ةدوكااى ةةةو  

لةةةةى  . يية  اتةو  ةى  اوىةكَ ةةاىو  قادى ةيَةةو ِةتبةوك ئا ةاةزا  ئةو دواىوية ض
. ئةو ن خىك ةزوة و  كةو ةةو لة تةقيكةو كةو ، وةىك لةة ِيةاة  ةةوةةةو و    

 اوىةكَ وا   ةةةوف  لةةو   . ئةووش ةةو ةة  ة ياوَة  ىوَطاك ئاؤادخيةاؤو  ئةب ِةلة
 .ىةووداو دا ضاووَة  لةد وت دا

اؤِةةك ثيَيةبةىِة ةةةو لةوةةى      ةى لةو ىؤياةةدا لة ةاؤِةك ةةىؤوَة  كة وةكةب ة
ىَوطاك ى واةةاؤ ةةةى و ةاوضةةك كةىدوةتاة  ئةاؤادكداو ئةتة بيفَيةك ئةثيةةك  كةة         
ثَيكاوةك خاو ةةكةةك لةة دواويةاا ِةويةتة د وةت ئَيبةة، جاةتاوةةت لةة وةكةوق           
ئةتة بيفةكةةةدا ئةةةةيَت، ثيَيةةبةىِة ليَةة  ئةثدوةةيَت ةةةى كةةةكَ ئةضةةيت؟ ِةتبةةةوك  

ثطك ِةتبةو و ى  ئةب جاةتاوةت ةةةةى و ، كةاةدا   . فةكا  يةىيم و ئةضم ةى ةاوكيَ
ةة ق ةك ةةكددةةو، خىك كددةةووةو  و ةة داخةو  ثياواا تةةقيبةو و  و وةك ةةى   
 ةةة يا ةةةةو، ةىكةى كةةةك حةة ةةةتيش ىاوةددةةةةو، ةةةةآلب ثيَيةةبةىِةكاة  دوةةةة   

 .تةقةوا  ىلَ كدد و ةةوزاوا  ِةواةا
و   ةىن دىووةتةددة  ِريوِدةتة  جياجيةا ةةى      ةةوة  ئيَبة لة ةاوكيَفةكا  ئةةةة 

 .خى ا  و ةى  ىىة يش
ةى خى ا  ةة ىك ئةو ك تاقة ىوَطاك ِةآللةة و حاج   ى ةةىا  و  ةة ةو  اىؤضةةة    
و ِةةا كاة  ةاوضةكة ةةو كة ؤوىةةوا  ةاى ِةاك وياوة  و ثيَيةبةىِاوةتي   ىىة ة      
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وضةةةكة ةةةةى لةآل ةةةةو ةةةى  ةا ك ئةةاؤاى ةةةةىك88تيَةةاا ةةةةو و ئةةةو وةةاآلةةك ىوَةةةةةوتك   
 اتةوضىك  ة ةو كةو، ةى ئيَبة  اوىةوَياة  خى ا  ةةة ئاوةاة  ئةِةويةتكة ي ةا      

 .ةةآلب لة ة ا  كاتاا دوي كيش ئةوتةاة  ةة ئاواة  ةطاتة ةاو ا 
ةى  ىىة يش ِدةت  ئةو   ةةةةو كةة ئةةوا  لةِةةلَ حةة ةتةاا لةة ئا ةتياا  و        

ودوَةيةةا  لةةة حةة ةةةت  ةةغةةاا و ئيةةااى ك ةطةةد   اوكةةاى  لةةة حةكبةةاا و ضةةةةا و ؤ
ةةةةوة  ةاى ِةةاك ئيَبةةةو لةةة ضةةةق  ئةةةو تاقةةة  .  ةةاى كاة  كةىدوتاةييةةاا  ةوةةة

ىَوطاوةدا كة دوي كة  حةة ةةتني و ضةايكيبا   ةوةة ديك ةةةى  لةة كةىدوةتا  و        
ىيَداقيياا، ئة ة ةاكىكييةك  دىووت كددةةو لة  ةلةةوَ ةتةكاةاا ةةى ةةىةوَة ةةةىاة     

ةة ةتيش ثاىتي  ئاِاداى ئةكدد و  لةةو ةاىودؤخةة و ةيَطة ةا  داواك ىلَ     ىىو، ح
 .ئةكدد  كة  ي  ةةةيَت وكةوىوَك داةكيَ  ةى ضايك  و دةجىلة  ئيَبة

ةةىا بةى ةةو ي  د و ئةلغا اةةك ةىوا  ئةةاىدو  ئيَبةو ئةو ةا ك لةة تةاةا اةةاا   
آلو كاة  حةة ةةةمتا  ةةةةو ةةةة ضةةةةا  ا كةةدد و ك  ىىة ةةطيَدةاةة ةةىثةىضةة   ةةا    

ئةداوةو ، ةة تاوبةت  لة ةةغاا كة ضةةةا ةكةةةك ة يَكة  و ئا ةةداوامنا  ئةداوةة ةةةى       
د و ةوَو و ةاىجنىت و ؤواة  ؤؤى ا  ث َ ئةِةواةةا  و  ةةولةبا  ئةةدا ةةة تاوبةةت  لةة       
ةاوضةك يدوَةاة  ةاو ىةاوت و خةاىووك ىيَداقاا ثةى  ةة تيَةى اة  خى ا  ةةا و  و  

ئةو  ةةو ضةةا  ا ةةوةكااداة  ضةكااىاةة ا  . ئا اد  ةةةو  ةى تيَةى اة  ضةكااىخى 
 .حفة و دوةاةية و ةةود  ةة تاوبةت  لة يدوَةاة ةةو لةِةلَ  يَز كاة  حةة ةتاا 

 
 مةشق لةسةر ضةكي جياواز

ةةةة تاوبةةتي و  اوىةوَيةةاةي  ( ب. )لةة ةكةةةك ةاوكيَفةكاةةةاا ثةىل ثةةىل  اوىةوَيةاةي     
 .ش ةة ِي  لةوةى ةةكاى يَكاةي ضةكي جيا جيا  ة قبا  ثيَ ئةكدد حيزةي

لة  ة ا  كاتةاا ئةةو  اوىةَوياةةةك لةةو خةيةةةدا ةة ةااى ئةةةةو   ةحاؤ ى وةا          
لةوةى ةاةةتة جياجياكاةي وياوةت و ئاةةوىك و  يَوووك ةزووتكةةو ك ةييةتباةيي   

ة ةةىاةي ئةب خةيةةة، ةةة   خىب وةكيَك ةةوب لة ةةىوَ. كةىدوتا  و ىيَدا  و ىئةِدت
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لةةةةى ئةةو ن ثيَية  ئةة ةةى ةةةوب لةة        (RPG)تاوبةتي ةةكاى يَكاةي ئاى ثي جي 
 .وةثادا ثةوة ةاوي ةة  كةو   ةةةو

كاىن دىووتةددةي ئةلغاب و ةةكاى يَكاةي و ثةوضةلَ كددةةةو ك لةة يك  ةاوىةوَي    
ةي ةةغةاا و ةاو ىةاوةت و   ئةو  اوىةوَياةةك لة ىوَةخ تكةكا.  ة يا ئةةة وة ري  ةةو

خةاىووك ىيَداقةو  ئة ات ، لةِةلَ  اوىةوَياةي ىوَةخ تكةكاةي وةفيَباةي و  ةةوليَد و   
كةةةىكةت و خاةةةةقني ةةةة وةةةت ئةِةويةة  و وةةةودوا  لةةة ئةةةؤ ةوةي وةةةك وش       

 .و ىئةِدت لة  ة ةو ىوووةكةو 

و  ئا ةاد ن   ة يية لة واد ة و ةريب ةاضيَت ضةاى  اوىةنَ كة لة ةاوضةةك  ةةاةة  
دوو خةلي ةيَدكدد  ةةو  ثةوة ةاويا  ةة خةاليَخى بةو وةىؤكي يوةةةي دوو  ةي   

حة ةة وةةوى و   ةةةةو، و دوو وةةالَ لةوةةى وةةت جةةةاةي حة ةة وةةةوى        ( حةقةة )
تةؤةيةي قةؤواةي تاوبةتيي ةةواةاا ةى ئةةةاىدب لةِةةلَ وةآلو و خى ةوو ةتيي ئةةو      

 .ثياو   ةؤةة ةى قياد ك  ةىكةؤك
 اوىةوَيةةكي خةوَكةا واى و ئةاؤا ةةةو لةة ةاو ىةاوة        ( خةةلي  ئةلغةةؤالي  )ك ةةخد

خةَوكاةي ثزويةيي ةةغةااو  لةة د وة  ةةةى   ةةآلت و لَيثدوةداوك ىةوةةةىوي        
ةكةةن ةاوكيَفةكا  و دوان ئةووش  ةةى لَيثدوةداو ةةةو كةة ؤوىةةةك ةكةةكةة ا  لةة        

كاى كةاةي خةىن ئاؤاواةةة     ةةةخدن  ةة ةو  . ةاوكيَفةكا  ِةاوتةو  ةى كاةي وثيكااى
 .جيَبةجيَ ئةكدد و وةكيَك ةةو لة  ا ىوتاكاةي خةلةكاةي  ة ق ثيَةدد 

 اوىةوَيةةةةةكبا  ةةةةةةةاون خةةةةةاؤىاون  ة اويةةةةةو ، لةةةةة ىوَةخةةةةداوك جةلةةةةةوي 
ئيَةاى وةةت لةة   .  و  ةى  ة قةدد  ةةى  ةاو ك  اةطيَةك  ةاتبةو ةىي ةا      (قةى غا )

وةةفد  ةةكى ةلةةكةةة ا ، دوان ثدوةةني ةةةىب  كةةاتي ةاخنةاىدةةةاا دوةةاى ةةةةةةو لةوةةةى
د ىكةوت  اةي ِدتةو  لة خةاىد ، لةةةةى ئةةو ك  ةاوىةنَ ةةةخدن وةزان داو  ةةة       

 اوىةوَيا  ِةتيةا   .  يَكاةي وط ةاى داى كة لة ضياكاةي ةزوك ةاى ِاكة اةةو  ئة يَكدا
نَ ةةةةو ىووداو  ؤؤى دلةطةةري ةةةةوب و  ةةاوىة. ةةةةخدن لةوةةةى ؤؤى خةةةاىد  وةةزان داو 

ةةخدويم ةاة  كدد ثيَم ِةت خةاىدةي ئيَبة ضيية تا وزان  اوىةوَيةت ةا وت لةوةةى  
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ؤؤى خةاىد ؟  ة ان ئا اد ك  ة ةو واةة و  ة قةكاةة و ةى  ةاو ك  اةطيَةك ليَةد     
 اوىةنَ ةة ي ضةاى ثيَكج كةو وةة ةو  و ةي ةةيَكةن   : ةةثيَةةةيكةو  ِةت .  يةاةة

 !يية، ئةةيَت خىن ةة جىىوَةي تد ىاة يَكيَتخةاىدوو  و ئة ة وةكةجماىن ة
ثاو ئةو  دوو ويَ ىؤي لةوةى وةت  ة ان لةة كةات  ةةاخنةاىدةي ةيةة ىةؤ دوةاى      

كة ثدويم ةا ة ئةب  اوىةوَية ةة قةآلةةتيية ضى  ةةةيَ خةاىد   ةلةةةةكات  . ةةئة ا
ةلةة ةةة   و ةزاة  تا كةك ئةب  اةطدتكةك ةةىد واب ئةةيَت؟ ضةةةا  اوىةوَيةةكي ئةةو خ   

ثيَةةةيكةو  ثيَيا  ِةد  ي  خة ي  ةخى، لة كاتي حةواةةةو ك ةيةة ىةؤدا  ة ةان    
وةكةةجماى  . لة ِةنَ ىووةاى قدةيالَ ئةكةيوَت و ِى ةتةكةك د ىئةة يَكيَت و ئةةخيةات   

 .ةةو ةبي تم كةويَك قدةيالَ خبةات
  اوىةنَ  ة ان كاىن خىن تةواو كةدد و ِةىةاوةةو   ةةوَين خةىن، د ىكةةوت لةة      
ىووك داىاويةو  و ؤىي ؤؤى ةا ة، ةىوة ثياواةة ثةجنا جةوت ثيَآلوك تاوبةةتي ةةاىد   

 .ةى ةاوكيَفةكا  و ت د ىةدةوين وةثاو و خى ةوو   ةى  اوىةوَةاةي
ئيَبةةة ةةة كةة  و  و  ةةةىؤاة و    .  ةةى د ىةةاى ك يوةاةي ةةةاو ةكةةةكاةي حيةز      
 اوةيش لةة وةةى ىووةةاىن     ىاو . خةاىد  و ؤؤى ةة خى ييةو  يوامنا  ئةةدد وةةى 

ىاو  اوةييةكة لةة   . ةةىد اا   ةةانَ كات وةىضاو وةكي دوةةن خىىاكبةا  ةةةو  
 . اووكاا ئاوا  ةةو ةةآلب ئةو ىاو  اوييةك لة ؤوتاةاا ئةكدا جيَي وةىوةى ا  ةةو

ةةو وةى ا و ةةوتةلةةكي وةة ىلةة، ضةةةا  اوىةوَيةةكبا  ةةاىجنىكي د وةتةددن      
ئاو كةو  و ةة  ةلةواةي لةو ئاو  واىد دا  اوةييا  ئةةِدت و   خى اةيا   ةلةةةداوة 

ثالةةواةي ئةب ضةايكيية  اوىةوَيةةكي ىةةى ةي خةةاىوون     . لة ِةنَ ئاو كة ئةواةهياةا
 .ةةو( جاوم)ىيَدا  ةةو كة ةاوك 

 ةىضةةاوش ةاوي ئةو ةدةةي وة ة  و ةاةة ةةةب كة  ةاوىةنَ   ةتةةا ضةاوىة و    
ضةةةةة ئةةو ةةا  ووةة ةةةك ئةةو      .   كدد  يَيتا كة ةدىوو( ةةةا)و ت و وتان 

ةدةةة ةة ِةى ي ئة اخنةاىد تا يَةي وةكجاى خى ي  ةةةو، ةةة تاوبةةتي لةة  اووكةاا     
 .كة ةة ةاوكجا  و تة اتةك تاؤ  ةة تاؤ ك  اوىةنَ ىةؤ  ى  ةو  ئة اخنةاىد
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حيةز  ةةى    ي اى وةت لة  اوىةوَياةي  ةآلتةو واخةد ئةواةةن  اتبةو  ةى ةاى ِةان 
كاىوةاىك ىوَةخ   وثيَيبةىِاوةتي لة ةةغاا و  اى كاةي دوةةن ىيَداقةةو  ثةةوتا   
ثةوتا ئةِةويتكة ةاوكيَفةكا ،  ةةاوَةيا  ئةو ئةةاا اةةك حيز  ةةو  كةة ةةة  ةىن    
 اآلون ةةىد وا ي ةةةى  لةوةةى ا  ثةوة ةةاويا  ةةة ىوَةخ ةتكةكاةي خىواةةةو        

تكةكا  ليَةةاىا ةةةةو  و ؤؤىوةةش لةةة  اوىةوَةةةا  لةةة ةةةة اةةو، ضةةةةةة ؤوىةةةةن ىوَةخ ةة
 .ؤوكااةةكاةي ةةى اا ةةو 

ئةب  اتةواةة، ي اى وةكي ؤؤىوا  ين ئيَبة و  اوىةوَيةاةي ثيَيةةةوتةون دوةةةو     
ةةةاوداةةو ، ةىوة د ؤِاكاةي ةةى  لة ؤؤى  ةةوَكةو   ةةولةي ةةاىدةي جاوةوةيا      

ةو  و لةة تدوةا  ةاتبةو  و ئة اةةةو     ئةدا ةى جيَطريكددةيا ،  ةةاوَةيش ىووخاو ة
ةة ةيَةيا  ىاوةتييةكاةيا  ثةيَ ئةِةواةةاو  و  ةةةاوَةيش  ةةةةو        : دوو جىى ةةو 

 .خىوا   ةآلو داةةو ةى دا اتةووةت كة ىةؤلةيَةي دوي كاةة ا  ةةىا بةى ةبيك 
لةةةو ةاىودؤخةةة ثةةدة ِدوَيةةةدا ةةةة ضةةاودوَدن خةةاى وةةةوا وةةةملا  كةةة ئةةةةاا ي     

ةاو ئةةدا ق ةوق ةلةىت و دةجىلةيَةي دووى ( ئةةة جةىفةى)و و ةة وةىكدداوةتي ةة
لةةةة ثةةةةود وك حيةةةز  و ثةوة ةةةةاوي  اوىةوَياةةةةةوا  دىووةةةت كةةةدد كةةةة ِةاوةةةة    
. وةىكدداوةتيي لقي كةىدوتا  ثةوة ةان ةة ثاىتي دميةكداتي كةىدوتاةةو   ةوة

     ِ يةةتيي ضةةةةا جاىوَةةك  ةة  و  اوىةوَيةةاةي دوةةةةن كةةةىد و ىةةةى   كىةةوةةةةو ك 
ئا ةدا ا  لةِةةلَ كةدد  ةةى واؤ َيكةا  لةةو ةىضةةوةة ضةةوتةوا  ةةةآلب  ةةةاَوةيا           

ئةةةةة جةىفةةةى كةةة . ِةوَيةةا  ِةةدا  ةةةةو و ةةةة  ةةي  جىىوَةةك ىان خىوةةا  ةةئةةةِىىةن 
ةةىثدوةةياىوَتيي خةةىن  ةةةةةو لةةة ىوَةخ ةةتكةكاةي ةةغةةاا و ةاو ىةاوةةتاا ىةؤلةيَةةةي      

ةةة جةىفةةى كةةىد ةةةو و خةةلةةي ؤاخةى       ةىضةةا  ئ. تيَةا ىاةةك ئا ةدان  ةةةو
ةةةةو و يوةةاةيَةي دووى و دىوَةةون حيزةاوةةةتي و تيَةى ةةاةي  ةةةةةو، ةةةةآلب  ةةة ةو      
كدداى كاةي جيَطان ِة اةي ؤؤى ا  ةةو كة ثةوة ةاوي ةة د ؤِاكةاةي حةة ةتةةو    

لةةةةةى ئةةةو ن ةةوكاوةةةةوكيش و  ئةةةةةو، كةةة خةةىك ئةةةوطةت خةةةىوةي     .  ةةةةيَت
لةو كاتاةةدا،  اوىةنَ ئيها يم ىةيوك لة د ى و ك . زا لة ةةغااىوَةخ تكةكاةي حي
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وآلت ةةو، وةىداةي ضني و وة ةة  و وةةىوان ئةةكدد ةةى ثتةةو كددةةي ثةوة ةةاوي        
 .وياوي و ئيكتةىةاويىةاليز ي حيز 

ئةو  اوىةَوياةةة داواوةا  كةدد لةة ةاى ِةان ةاوكيَفةةكا  ة ةكة د ى و  و لةة ةزوةك          
ةةة ةةاىدةي ئاؤؤخةة و ضةةت     . وةاى ضةةا كةثدوَةيا  دىووتةددِةةا كة و لةوةى ىو

تةاةيبا  ثةوة ةةاويا  لةِةلةةاا ة يَفةيكةةو  و  ةةةاَوةيا  ىاةةَييةيكةو ، ةةةآلب ئةةو        
 .جياةةوةةو وةوا   ةتا ِةىةاةةو ن  اوىةنَ ئيها يم ةةىد واب ةةو

ضةةةةا  ئةةةو ك وةةةىجني ىائةكيَيةةاو  ئةةةو ةةو لةةةو كةةاتي  ةةةولةي كةىتةددةةةةدا
 . اوىةوَيةكي ثيَيةةوتةو ا  لة ةةىاتي ةاو ىاوت  ة يا ةةو 

لة داةييتكيَةاا كة    و ت ليَثدوداون ثةوة ةاويةكاةي حيةز  لةِةةلَ ثةاىتي و    
 ىىة ةةاا ئا ةةاد ن ةةةةوب، كةةات  ةوةةعةد ةةةاىؤاةي ثيَةةي ىاِةواةةةاب كةةة كةوةةيَةي     

 !ةة ثياون حةة ةتثيَيةةوتةوتا  لة ةاوداوة، ؤاةياىوي تةواو ا   ةوة ةةو  
ضةيية؟   كاتيَك  اوىةكَ ئيها يم  اتةو  ئةو ب ثيَ ىاِةواةا و ليَةي ثدوةيم خةىت ىات   

 .لةو ثياو  ِةد ةةةط ئةو ؤاةياىويةك كات  ةوعةد خىب د  يَةة ِة اةي تةواوب  ةوة
وةكيَك لة ةاكىكييةكاةي ئيَبة لة ِةلةياا، ئةو  ةةو كة ةةو  ةىة  ة  و  ةولةااةة 

ةةةى ثةوةةااكددةي ضةةةت ئة اةةةاا، ئةةةةة جةىفةةةى ةةةيَ  ةةي  ةةةةوةي ثةةال  و      ؤؤى ن 
ةةخيةوةت ةدةوَةي ؤؤى لةو ضةكاةةن ةاىد  ةةىاتي ةاو ىةاوت و لةة ئةجنا ةاا ضةةةا    

 . اوىةوَيةكي تيَةى ةى و ئاؤا و ضةكةكاةييبا  لة د وت ئةضةو
ِاوةةن  لة يوةكي دوةة ةو ، ثيال  و  اآلوك حةة ةت ةى وةى ا  ةى ئةةب ةاى  

ةاوكيَفةةةكا  ثةةةى ك وةةةةا و كةوتيكةةة ةةةةىد ب  ةتدوةةيي ؤؤىك ةةةاىدةي خةةةلةةي    
ةىوةة ةدةواى اةةاا ةاوكيَفةةكا  و ت ةكةةوةةكي ة ةةوت ة يَفةيكةةو  و لةة        . ِة اةفيَةداو

ةاىَوةي ؤؤى ةاخى ةاا ةاى ِا ةا  ِةاوةتةو  ةةى ِةةةان ِةةَوزا ، كةة ِةةةاوَك ةةةو          
 .لةة و  يَدكاو  و ةةى و ةاىؤا لةوةى ىوَطة خىلةةكةن ةيَةا  ِةآل

لة ِةَوزا  ضةةةا خةاةةو و ِةةوىة و تةووفةوةةكبا  د وةتةةوت، لةِةةَل  ةةوَل و        
تةقةين ؤؤىدا ةى ثاكةددةةةو وا ، يووى كةا   َييةتا ثةدة ةةةو  لةة كةَي  و ىة ةك و         
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ئةوةةثيَ و ةةةىةي ىوةة  و ثامشةةاو ك تةثالةةةة و ثا ةةةىةؤن ئةةاي آلةي خاةةةةخةوَي ئةةةو 
 . ى ئيَبةك  يةاةي تاؤ وا   اةةو و  ةوَكاةة ة

 .دوو ةةى كيي ئةو ةاى ك ةاوكيَفةكا  ضاى وةى كدا( ِةوَزا )كة ضةووكة 
و خةاى ِةةان ِةوَزا  لة ةةاو ئةةو ضةياواةةدا د وةتبا      ( داىل ةيب)لة وةىوو ِةةان 

كدد ةة دىووتةددةي ِةةةاوَةي ة ةةىلة ةةى خى ةا  و ةةة  او وةةكي كةةب ةةة كدوَةةاىن و          
. وتاوي و ئةةااؤواىوي  اوىةوَيا  ةاى ِان ةةوَبا  دووى لة  ةة ةو ِةةةا كا  دىووةتةدد   و 

تةةةةيا  ةةاب ئةمحةةةدن جةوتيةةاى لةةة وةةةىوو ئيَبةةة كةةة تةةةةيا خةةىن و خيَزاةةكةةةك و تاقةةة  
 .ك ةكةك خاةةووةكييا  لة ةاو  ةلةةي خىواةاا  ةةةو، دىاوويَي ِةةا كةك ئيَبة ةةو 

ةةا  ىلَ و يووىوَةي ِةوى  و ة ةةوت، يووىن ضةاثخاةة   ةاى ِاكة ا  ةيَجطة لة ض
 .و  ِةى او و ضةةا تةواليَتيَك و ةدة  و جيَطان ضيَيت ليَكا  و ضا ليَكاةي  ةةةو

ؤ وويةكي ِةوى مشا   ةةةو لةوةى  ة ا  ىنَ و  ةوَين ةاوكيَفةكا  ةةةآلب ؤؤى  
ةةةو، ةةة  اوكةاىوي    ةة ةداواةي  اوىةنَ ىةؤ  ى و كةة ليَثدوةداوك ئيةااىوي ةاى ِةا     

 . اوىةوَياةي دوةة وةىقالةي كيتةكالةي  ة ة ضة كة ةةو لة  ةواىن ةةوَباةاا
ةةةةاىن يوةةةا  و  ةةةةوَين ئي ةةةداحةمتا  ِةةةىىةىةا و كةوتيكةةةةو  ضةةةايكيي ؤؤى و   

ةةة ىن ئةةو ك لةة ىوَطةةن ِيةتييةو  دووى ةةةوو  و       . ىوَةخ تكةو ك كاىوةاى ةا  
ى ِان ئيَبةو  لة ِةآللةةةو  ئةضةةو ةةى ةةاىؤا ،     تةةيا ىوَطاوةك  خىلَ ةة وةىوون ةا

ثىل ثىل  اوىةوَياةي ىوَةخداو كا  ثيَيةاؤويا  ليَ ئةكدا و  ة ةو و ت كةوى  ةةة   
 .لة ضايكياا َِة ا  ئة ات

ليوةةةة حمةلييةةةكاةي  ةةةوليَد و ةادوكةةا  و كةةةىكةت و وةةفيَباةي و خاةةةةقني ةةةة    
بةةةجيَ كددةةةي ةةى اةةةة حيزةةةي و   ةةيَة وةكي دا ةةةؤىاوتد لةةة ثيَيةةةو كةوتكةةة جيَ 

لةةة  ةةة ا  كاتةةاا  اوىةوَيةةاةي ةاوضةةةكاةي ةةغةةاا و ةاو ىةاوةةت و    . جة او ىويةةةكا 
 .خةاىوون ةةغاا ثيَيةةوتكيا  ةة خىو  دن

ةةوةي وةدتيَدن حيز  لةة ةاى ِاكةةدا و ثيَااضةةوةةو ك ةةاكىكيي دىووةتةداون      
ثةاو ليَةىلةيكةةو ك   . ؤؤى و   او ك ثيَيةو ئيَبةةن خ ةتةو  ةةةىد ب ليَثدوةداووَ     
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وىد و لةوةةى ةكةةةىة تي ةةلةطةةة و  ةاوةت و داةثياةةةاةي ضةةةةا ةاثاكيَةك تةاةيبةةا  ئةةةو    
ةةةة ِيةة  و تاوبةةةتيش ةةةى  . ِة اةاةةةةك  ةةة اةبةو  خبةوكةةة ةةةةى ىؤ ةةكاوي تةةةواو  

ةةة ثدةوثاِةةةا ك ؤؤى و   ( ليوةةك  ةىكةةؤك )و آل ااةةو ك  ةةاوَك لة وةىكدد كاةي 
ليَةد دا ئةةب   . ة ةةووني ةةوةةو  ةة ثاىوَز ى و ةد يَ ةدةوَون ئةةة جةىفةىةة ق ة و ة

 ةى كة وةةكيَك لةة جاوةوةة ِدةطةةكاةي حةة ةةتي ةةى ةبا        : ىاوتييةك ئةةةووم
ِدت، ئةةة جةىفةى خىن و  كدد و د ىكةوت كةة ىاوةددوو تةة ين ثةاىتي و ثةةةان     

وةةتبا  ةةةةةةةو  كةةة  ةةةةاوَك  كاتيَةةك داوا ةةا  كةةدد ىاد . ةةةى ةةةددوو  كةةة ةيثةةاىوَز  
ليَةىلةيكةو  ا   ةوة لة ِةلةياا و خىتا  ةة ئيَبةتا  ِةتةو  ئةب ثياو  ثةوة ةةاوي  
ةة حةة ةتةو   ةوة، ةداد ىاةي ثاىتي ِةتيا  ئةو  ىاوتة، ةةآلب ثةةةان ةةى ئيَبةة    

ئيَبةةة ةةةةو  ىاؤن .  يَكةةاو  و ئيَةةة  ئةةةتةاة  ين ئيَبةةة ليَةىلةيكةةةو ن لةِةةةلَ ةةةةة 
ةةةةوو  و  ىوةكي وةى كييبا  ئةو  ةةو كة ةةو  ىوةو  ثاىاو  ةةضةيَتة ةةكج و   

 او وةت د وتبةوةى ةةو ين ثاىتي، . ةكاواةي ة يَكييةكي ؤؤىن ةاو حيزةي ئيَبةو 
ئيَبة ةة  ي  جىىوَك ةة ةياؤ ا   ةةةو ةة ةدةواى ا  داةةو دين ئةةة جةىفةةى  ةتيَك   

 .و ةطاتة ىاد ك كة تك  ةةةو 
ةو ىؤياةةةدا ليوةةةةك  ةىكةةؤك لةة ِدةوِةةالةي ِفتةِةى و ضةةوةة ةةةاو و ؤاى ت و      لة 

ةةى ك ةييتباةيي ةةى اا ةةو ، و ت دواوي د ىكةةوت ئةةةة جةىفةةى ثةوة ةةاوي     
ةةواةةةةةو  كةةةددوو  لةةةة ةةىوةةةريو  ةةةةةو  ةةةيَة وةن كةةةات كةةةةىوم ئةمحةةةةد لةةةة   

ةةة دؤويةةو  لةة    ةري و ىويةكاةياا ةاوي ئةةكات، ئةي  ةةى ين ئةةوا  وةا حةة ةةت       
ثَييي ثيةةاةَيةي ِةاوةتكةو ن ةةةىدك  ةىة ةةىةدا لةة ىَوةي ِةآللةةةو  ةةةى و خةةاى          
 اتبةو و تاقةة ىَوطةاو  ةةى ئةةو ةةو كةة ةةة ةةةى ةكةةكةةك ئَيبةةدا ئةىؤويةت لةة            

دوبةووا  ةة جا اةةكةك ين د  ةضاوك داثى يبةو كة ئةةو  اوىةوَياةةة   . ةاوكيَفةكا 
و لة ِةةان ةةىوةريو  لةة   و  دواك كةوتبةو  ثيَي كةوتبةو ةةوبيك ، ةةآلب ضاووا  

ةيَ ئةو ك  ةي  ةةةى اةيَةيا    . ةزوك ةكةةك ليوةةك  ةىكةؤويةو  تةقةوا  ليَةددةةو
ثيَ ةيَت ةى ئةو كاى ، تةةيا دلةطةى ييا  لةو ك ئةةو ةةوكةة ضةةةا  اوىةوَيةةكبا  لةة      
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 ِ ة ةةا   ةةةةةو كةةة ئةةةةة  ةةغةةاا و ةاوضةةةكاةي حفةةة و دوةاةيةةة  ةةة يا ةةوةةةةو  و 
جةىفةى د و   ةةيَت تياواا ةىوة كة ئةةو جاوةوةة ِةريا وةك ةةى ئةةب ىاوةةدد        

 .ين ثاىتي و ت د وةآلتااىن ى مسي لة ةاوضةكةدا
ةةةةب دووىودىوَوويةةة ئةةةب ةاوةةةب ةةووةةي و ت و آل يَةةك ةةةى ئةةةو كةوةةاةةك كةةة   

ئةةو ةاوةة ةةة     ؤوىةةوا  لة وةةىكدد كاةي ليوةةةك  ةىكةةؤن ةةةو  و تةا ئيَ ةتاو      
ئة ةة لةة كاتَيةةاا د وةا   اوىةَويةا  كةة ةةة د وة          . جىىوَةي دوةة ةآلو ئةكةةةو 

ةةةةى  و دا ةد ؤِاكاةيةةا   ةةة يا كةةدا  ئة ةةةةا ك ئةةةب ىووداو  ةاوةةيا  ةةةةكدد 
 .ضةةةة لة  اويةلىغاةي ىوَةةةوتكياةاا ةةو  لةِةلَ ةةى اا

ةو ا  ؤواتد ةة داو ةةو ةةى ئةةو    اوىةنَ ئيها يم ىةيوك لة  ة :  ةى ةى  يَووو
و كةةةوتين وةةةداب، كاتيَةةك ةاوفةةةكاةي   1113كة ةةتكة ةةةيَ ةدةوةةاى ،  ةةةتا وةةالةي   

كةوتة ةةىد وت و ةةداخةو  ئةو ِة اةةك لةوةى ئةةةة جةىفةةى  ةةةةو،     ئاواوش
 .ىاوت د ىضةو

ثةاىتيش و ت د وةةةآلت دوو  ةاوىةوَي ئيَبةةةوا  ِةدت و لةةةجياتي ئةةةة جةىفةةةى     
  كدد  و  ةى دو اةةو  ةى  يَووو وةكيَةيا  ئاِةاداىك  ةي  ةةةةةو و ةةةو      ئيعاا يا

قةىةاةيي حةكبيَةي وةى ثيَيي ثاىتي كة ةطةتدوَت د وةآلتيا  لة د وت ةةاد   و  
ئةب كاى وا  ةةةيَ ِةوَااةة ئةو  ةة ةو ثةوة ةاويةةك  ةة اةبةو لةِةلةياةةاا ئةةجناب      

( ىةةةاولدة ؤا  )ةةةىن و  ةاوىةنَ ح ةيَ    وآلو لة ِياةي ثاكي  اوىةنَ ى  يا  . دا
 .كة كادىوَةي ثيَيةةوتةوك حيز  ةةو

ئةو ك ثاىتي كددن دووى ةةةو لةة دادثةةىو ىن و دووى ةةةو لةة ثةوة ةةاوي دوو       
حيزةي  اوكاى ةة وةك ، ئة ةةةا  ثةلةةوا  ةةةو ةةى ئةةو ك د وةةآلتااىن خىوةا         

ة ةةةيَ ثدوةةيَك لةةة ئيَبةةة ئةةةو دوو ىاةطةوةةةة ، ةةةةةيَ ليَةىلةيكةةةو  لةةة ِرياو كةةا  و ةةة
 . اوىةوَيةوا  كة ت كة وةكيَةيا   ي  ثةوة ةاوي ةةو كاى و  ةةةةو
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 لة كارواني بةردةوام.. سةرجنيَكي سةرة رِيَ
 ة ةو كات    ةاو ىةب واةةو  كة ثةوة ةاو   ةخ   و وياو  لةِةةلَ خةلةةةاا   

ِدةطة لة يوا  و ىؤلة  ِةوى    واخةد ةة  اةاك ةداواة  لةِةلَ جة او ىدا ةة يَة  
 دؤظ  ِى ةِري و دووى لة جة او ى، دووى لةة  . اوي  ئةو كةوةي ةوة ةى ىوَدة وك و

ةداد ىاة  خةوَكا  واخةد ئييةكاى ةاتةاةيَت خز ةت  دواى و ثيَيةةوتةوك  ةةيَت ةةى  
 ةى و ت ئةؤ ةوة  خةىب وةةكيَك لةة وةيفةتة     . حيزةةكةك و ةى ِةلةكة   ةة ِيت 

ةكاة  ئةةااب وا كادى ئةو وة خىك د وتثيَيةةى ةيَت ةى ئةةو جةىى  ثةوة ةاوياةةة    ضاك
ئةِةةةى تاكةكةةةو ئةةةو وةةيفةتاةةك لةةة   . ةةةةت ةةةة ةةةةى اة  ليَثدوةةداو وةةا حيزةةكةةةك  

ودو تياا وا وةى تاك ثةىو ىد  ةةوة  لة تة ةةة   كالةييةاا تيَةاا ةةةةيَت، كةة كةوتةة       
ويةةة وياوةةيية، ئةةةىكيَة   ةةةى  ثيَةو ةةت  ةةةةىد ب ئةةةو جةةىى  يواةةةة وةةاخةد ثةوة ةا

وةى ةةةاةيَت   ةولةبةةةاات ةةةةةى و ِةةةىىةا ، ِةةةىىةاة  كى ةآلوةةةةتي  خةةةىك لةةةة ىوَطةةةاك   
ثةوة ةاوةددة  ةداواةةو  ةة خةلةك و ىوَةخداو  جياجيا كى ةآلوةت  و ىؤ ةكبريويةكا ،  

ىك ةةة  ئةكةةب، خة   كة ةيَجطة لةب ويفةتةك ةاوة  ( كتيَ )ةبيَت ةة  اوىةوَ  ةةىد وا   
و ت لة يوامناةاا ئةةيكني، كةواةيَك .  يَة وةكي ِيت  ةكياد ةكيَت لة ِيت ىوووةكةو 

 ة  ِةويتةوةةتة ثاوة و ثفةك ةةىؤك وةىكدداوةتي  جياواؤك ةةى اةدة واو ، حيزةة ،  
ئاوا  او تةك ئةو  ةوَكة  وا ةةا؟  : ةة ضةةا ثيَةاةةوةت  ةلةياةةةوةةطيَكني.. حةة ةت 

كةةة ىؤ ةةكبري  و وةةةودك لةةة ئةةةؤ ةوة  خةةىك و خةةةلةك ةيكيةةة  لةةة ىووك  ةةةةلة َ ةةةآل  
ثةوة ةاو  كى ةآلوةتييةو ،  ةى لة ةةتةة  خةلةك  اتكةو  لة خى   و ةاخى ةياا كةة   
ةةو تةةة  ةةىك ئةةةو ك خةةةلةك خى ةة  ةةوَةةت و  ةةت  ليَةةة  ةيَةةد ةبيَةةت،  ةةةى لةةة           

ؤ ةا  ثةاكي  ةةىا بةةى     ؤاةياىويةكاةييةو   ةةتا ئةِاتةة ةيَفيةزن و د وةتثاك  و د ب و    
 . اوىةكَ و دىاوو َ و كاى ةةااة  و د وىوثيت  و وةىوو خىك و خةاىووك خىن

   لةب تة ةةة دىوَو دا  ة ةو جىى كةا  دوةة  و وةكةة وةكةة ئةةؤا  و ئيَةة ك       
 ةوةة  . خةَوكةىك ئةةب ضةةةا دَوةدة  ىاوة  و دىووةتيي ئةةب ق ةاةة لَيةك ةا ةةةو          

كةضة  ضةةاى ةةداد ىك  ةخ ةيي خةىك ةييةة، ةةة لةة          ِةويتةو تة ئةو ثفة ةةىؤ 
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 ةكداو و ةة لة تةىزوَ  دىاوو َ و ةاوياو كاةياا ةاوبيكيت، لةة  ةةو و ةةدا وة َ     
ضةاىوَة  ؤ ب و تاةةوتة لة  ة ةو كةو، ئةو ك ةاىك ئاةةوىوي  ةا ة لةةب جةىى    

دة و ئةب جىى  كةوةاةة ةاةكةة ثيَية   . كةواةةدا، ةة  ي  ىاد وةت  اوكاىك كةو ةني
 .وا وةىكدد ك ليَ اتةو، واخةد تةةيا ئةةاا   ةة كةلةك لة ةاو كى ةلةاا

ثيَيةةةوت    ثيَ ةواةةكاة  ئة اةةو ةيَطة ا  جىى كةك تد ئةة ، خاو   ضاكة و لة
  .و وةىكةوتكاا ئةة  و ةداد ى و  اووآلت  و ِةل و ةييتبا  كةلةةيا  ىلَ و ىئةِد 

و ئةةوبيكني ئة ةةةا  و ةك و ِى ةةِري ةةةو         ةةاوَك  اوىةوَم لةة حيزةةاا دوةة    
ةةواةتةاة  و ةاتةاة  ضةةا ئةةةاا يَك ةةةى وثيَش ثةةىو ىد  ةةةة  و خىويةيا  لةة       
قاوغَية  ؤؤى وةكةوىداىدا  اةةةو  و ةةةةوةةة ئةةو ثَييةدة و ك كةة ةةة  ةىك ثفةةك          

 ة   . حيزة  و تة ةة  دىوَووييا  لة ةاو ىوز كاة  حيزةةاا ليَيةا  ضةاو ىةوا  ئةةكدا    
ةاو ىةك تةواوب ةةو ثةوة ةاوية ةداواةةة  ةةةةو كةة ةاوة  ئةكةةب، لةة قىةاغةةكاة         
خةوَكةةاة  ةاو ةةةاك و دوا ةاو ةةةاك و ؤاةةى ةةاا د وةةا   ةةاوىوَ  ةةةزوةم  ةةةةةو  و   

ئيَ ةتاو كةة لةة يوةاةيَة  كةاى و      .. وةدا  دؤوت و ةاوياوك ىؤياةةةك تةدب  ةةةةو   
 .ةوة ةاوياةةب د وا  ئةو ةا وةئاةةوىك و داىاو  و وياويياا ئةيوم ئةو ث

  
 ضاث و ضاثخانة و يةكةم بينيين مام جةالل

ثةوة ةاو     ةة  اب جةيلةو   ةى لة وةكةب ةيكني و داةييةتكاا كةة لةة وةالةي     
كةوةيَة  خةوَكةا واى و   . دا ةةو، ئاوىوةك  كداو  و جةةاة  ثيَةة  دوةاى ةةةو    8661

  .ةةوتةو، وياوييةك  خاك  و ةط ةيزئةد   دؤوت ةةلةةة ئةدو  و ةةووةىوَة   ةلة
 ةةاب جةةةيل ةةوةةةةو   ةةاوىةوَ  ةزوةةة  كةوةةاوةتي  ةيةةةدك و وياوةةي  كى ةلةةةة  
تيَةى ةىوَة  ئيَداة  كة لة يوَد ةاوك ىوَةخ تكيَة   اىك ي  ليكيكيةاا و ةةاو ىةةةو    

 .ةة  يَفة  ةيةدك و وياوي   او ت يتىةطاا كاىوا  ئةكدد
: ةةو ة دؤوةت  ئةةب  اوىوَياةةة و ىوَةخ ةتكةكةوا      ةة ىك  اب جةيلةو   كيش

واؤ اة  ئيكقيالةي  تةد ك ئيَدا  كة دكتىى جةيل و دكتىى ئيةها يم و ئي ةباىي    
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دكتةىى جةةيل كةة ثزويةك ةةةو ةةاوك كةةىو        . لة وةىكدد  وةى كييةكاةيا  ةةو 
فةةك  ةةةو، ىاد ك تيَطةوية  و ث  ( وتاى ك وةىو)ىؤيةا ةكةوا  ةاوك . ي اوي ةةو

 .ليكيكيز   ثيَة  دواى ةةو –ةةىؤك تيَطةويتك  ةري و ةاو ىةك  اىك يزب 
 ةىضةةا  ئةجنا   ةاخىو لة يوةاة   ةةةاوَك لةةب تيَةى ةةى  ئاؤاواةةة ىوووةاا       
ةةةةآلب ثيَةاةةةةك وةةةىكةوت  وةةاخةد  اتكةةة وةةةى حةةةكم تةةةةيا ثيَةاةةةة ةييةةة ةةةى       

ةةلةةة ىؤلةيا  لةو  ةاو  و وةاآلة     ةلة ةةطاةاةيَة  ثدة وووداة   ةى ةزووتكةو وةت، 
كاىكددةيا  لة ةةى وثيَيهدة  ىاد ك  ى ياىك و ىووةاكبريو  ضيكاوةت  و  يففياا 

ضةةةا تةاةيةواةةة لةةو    . ضى  و ضةةا ةةو ، ثيَةاةةوةك  ىوالي تي  ىاوت و ى واةةة 
تياوةاا  قىةاغةدا ىوَةخ   و ىوَةخداو كاةيا  ةةى وثيَيةو  ةبة  و ىؤلة   يَوووويا  

 .دواى و ئا ةدا ةيَت و خز ةت  كاىواةي خةةاتي ِةلةكةوا  كددةيَت
ةة ةةا خةةىك و وةةةىكدداوةتييةكةك و ت دا ةؤىوَكةةةى و ةزووتكةةةو ك ةيةةةدك و   
كاىكدد  لة جةوآلةةو ك ضيكاوةت  و ةييتباة  لة  ة ةو  يَوووك ىيَداقاا ةةةجياواؤ لةة   

ةةةىؤك خةىك     ة ةو ىيَةدا  جيَطةاك   ة ةو كةو و كةوا  و تاقبيَة  وةىكدداوةتي  
 .ِدت لة وةىاثاك  يَوووك ىيَدا  و جةآلةةو ك  يةىي  ةاوضةكة و جي اةاا

*     *     * 
ةى وةكةجماى كىةةوةةةو ك  ة  ةةة ى مسة  لةِةةَل ئةةو  اوىةوَياةةةدا و ت ةةوَكةةىك         

ا  قياد ك  ةىكةؤك لةة كةةىكةت لةة  ةالة   ةاوىةوَ   ةة يا        –حيزة   يةىي  ىيَدا  
 الة  ةةلةلةآل لةة ئيبةاب   . ثاىوَز ى ةةلةلةآل ىيز ت ةةو كة ضةةا  ةو و ىؤيوَة  خاواةا

قاوم ةةو، خاةةو كةوا  دوو د ىِاك  ةةةو  ةى د ىِاوةك  لةوةى كىآلةيَة  جياواؤدا 
 .  اوىةوَياة  واؤ اة  ئيكقيالة  دكتىى جةيل و دكتىى ئيها يم و ئي باىي  ةةو . ةةو

تكةدا ةة دىوَوك ةامسا  لةة ثةوة ةةاو   ةةىدوو حيةز  و جةآلةةةو ك      لةو داةيي
 . يةى  لة ىيَدا  و ئيَداةاا كدد

ةةريوىةاك  ةةىدووي ا  ؤؤى ةزوةك ةةةةو لةةةاى ك  ةتدوةي  ِةةوى ك ىوَيةةوةيز         
جي ةةاة  ةةةى وةةةى ةزووتكةةةو ك  ةةيةى  و وى ةةياليز   جي ةةا  و ةة يَيةةتك        
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كا  لةةة جي اةةةاا و ةةوةةتكةو ك ةةةة    وةةةىةةخىو  حيةةز  و ىوَةخةةداو   ةةيةىيية  
ةاو ةةةا و  كةةة حيزةةة   ةةيةىي  وةةىظيَت ةةةةو، كةةة ئةةةب جةةىى  ثةوة ةاويةةةك      

وو ةةتيا  و حيزةةةةكاة  ةةوةةةةو  ةةةة ثا ةةةىك دووىةةةةو  لةةة ثةةةودة و   ( ع.و.ح)
وةكاةةةةو  و لةةة ةةةةاىك جيَبةةةج َ كددةةة  ئةةةو ئا ىيِةةاىك و   (ليكةةيين - اىك ةةي )

ضةةو ِةةوى تدو  ؤوةاة  ةةة ىوَةدة وك ةزووتكةةو ك       ةةى اةاةةك لة ةاو ةةا و  د ىئة 
 يةىي  جي ا  ِةواةا و دواىتدوكيةا  داىةووخةاة  ىيوَبةةكاة  خىى ةةآلت  ئةةوىوثا      

 .ةةو  ةة وةكيَتي  وىظيَت خىويييةو 
 ةةةىو  ا كاىوطةةةىوَتي  ئةةةو ىوَبةةاؤ  ضةةةوتة لةةة يك ئيَبةةةو لةةة كىتاويةةاا و ت  

 .تةد ك ئيَدا  خىن ةةاةا ئةجنا   حيزة   يةىي  ىيَدا  و حيزة 
وةةاؤ اة  ئيكقالةةة  ؤؤى دؤوةةت   ةةاب جةةةيل ةةةةو  ؤؤىوةةش خى ةةيا  ئةوو ةةت و    

و ةامسا  لة ضةا   . وةثاويا  ئةكدد ةى ئةو  ة ةو  ةى و ؤ و  اوكاىوياةةك ئةوةدد 
 .ضاثة ةةييةكاة  خى ا  كدد، ئةوا  د ؤِاك ضاث  ضاكيا   ةةةو د ى ة  ةةو ؤ  اةة

ئةةةو  اوىةوَياةةةة و ثةةاو ئةةةو كىةةوةةو وةةةك كةةةىكةت       و ت ةةةىب د ىكةةةوت 
ثَيخى ةالةبةوة  خىوا  ةى  ةاب جةةيل د ىةدةوبةةو ةةةو ةاوةيكة  ةةىو  ا ثَيةةةو         

 .ةاو  ضاثخاةةوةكيا  كددةةو ةى ئيَبة
 

 دةزطاى ضاث و ضاثخانة

تيَةى اةي ئيَبة لة ىوز كاةي قياد ك  ةىكةؤواا ةة ِريوِدةةت و كةةاوكىوة  و   
لةِةةلَ ئةةو كة ة  و ةدةوكةةك     . و ةةاكىكيي  ة ةة جةىى ك ؤؤىدا تيَثةةىةن     ةةةةوةي

ةةوةةةى وةةةىكدداوةتيي حيزةةةاا  ةةات ةةةة تاوبةةةتيي لةةة ةةغةةاا و لةةة دوان كةد تةةا   
دا،  ةةاآلوك ةةةةى   ةةة ةو  8661خةوَكاوويةكةةةك دوو ةةة ي ةةى ةةةو  لةةة وةةالةي  

 .دا ةد ؤِاكاةي ضاثخاةة و ىاِةواةاةةكاةييي ِدتةو 
اةييةةاا تةةةةيا ضةةةةا ئةةا َيدَوةي ىؤةيةةى  ةةةةةو كةةة ئةةةواةيش لةةة        لةةة كةىدوت

ِيَد وكيَيةةةكاةاا لةِةةةلَ  ةوةةفةيح   ةةتةةا ةةةةى تيَة ةةةو  و لةةةةاوةدد  كةةةوت  ةةةة 
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جىىَوةك ئةةو كاتةةن ةةواةكا ةةك د ىكددةةي  ةوةفةيةبا  د ىكةدد لةة وةفَيباةي ةةة           
ىضةيَة وةكي تةختةة   ةدو  ةةو لة ضةا! ئا يَد كة. ئا يَدوَةي د وتةدد ضامثا  كدد

 A4و ثاىضةوةت قة ا ي كدويةك ثيَة  قاوم ئةكدا كة تىؤوَك لة ثةىة ك ةةوويين 
ِةوى تد ةةو، لةوةى كاغةؤن وتيَك  َ ةةوويكةكة ا  ئةةةووي و وتيَك ةفةةكة ا   
ئةةةوواةا ةة ضةاىضيَة كةو ،  ةى كةةةكة ا  ئةىة ت ةة وةىواا و ةةة ىؤلةةوةةكي   

ِاكة ا  ثيَباةاا ئة يَكا و يثةى وةت ضا  ئةكدا و ةةةو جةىى    ةة قةد ى ثاةاوي د ؤ
 .يثةىة  لةدوان يثةىة 

واىوةا د ىن  ة  لةةو    . ضةةا ي اى وةكي ىوَطان كةىدوةتا  ةةةو جةىى  ضةاثةدا    
دوان . كاىاةةدا  اوىةوَيا  حا يا  يَ  حة ة ةةىك و  ةي ىةؤوز و ىةلي كةىوم ةةةو  

 !د و كاى ا  ةة ضةاىضيَة كة ةة ائةو  ضةةا ىؤةيىوةكبا  ثةواا كد
 

 ضاث وضاثخانةى نوىَ
لة وةكةب دوااىب لةِةلَ  اب جةيلاا ثةاو ئةةو كىةةوةةو وةةك  ة  و ةداد ىاةة       

د ؤِاوةك  ضاث  جىىك كىمنةا   ةوةة ثةيَم    : واؤ اة  ئيكقيالة ،  اب جةيل ِةت 
 .ةيَطة ا  وةثاويم كدد. خى ة ةة دواىك ةتاةا   َ

خاةةوة و و ىِدتكةة  و ِةواةةةاة  ةةةى ةاى ِةةاك حيةةز  ئةةةو   ضةةريؤكي ئةةةو ضةةاث
 .ئة يَكيَت ةة  يَة وةك  دىوَو تى اىك ةةةب

و ت ضةةةا جةاىك   . ةى ىةاثةىةاةاةي ئةو كاى  وةىداةيَة  ة يَكيم كدد ةى وةفيَباة  
تد  ةو ِةويتبة وةىضكاى و لة د ىِاك ثيتةو ك  الة   اوىةوَم وةىداى   تةةاو  

وةىداى ئةةاا   حيزمبا  ةةو و ؤؤى ةة دلة ةىؤك كةاىك ئةةكدد و    . ااخىب كدد ةة  الة
ةةةى  كةةيش كةةة لةةة ثةةىىل وةكةةة   وةةةى تاويةو  لةةة قةتاخباةةةةك ةةو ةةةلةيية          
ةداد ىةةوو ، خىك و خيَزاةةكةةك، ئةةلةة   خةاة  خة ةة  ةةةىؤب ؤؤى خز ةةتيا        

لةوةةى  و  ئةكددب ةةَ   ةي  تدوةيَك لةكاتَيةةاا كةة ئةةواةزاة   ة  ةةةى اة  ِةدتكم          
 . حةكب  ئيعاا   غياةيييم لةويو  ةة وتيَت
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 ة ةو قىةاغةكاة  خةوَكا     و وةىداى ثيَةةو  ةةوو   ةةتا د ىضةةومنا  لةة    
 و  8651وةىداى لةة دواك  ىى ة  تةة ةؤك    . كىليَج  ةاؤىِاة  و ئاةةوىو  ةةغاا

 .ةةو  ئةةاا   حيزة   يةىي  ىيَدا 
ةيَت و ىوبطدب و لة  الةيَةاا ةةى ضةةةا ىؤيوَةك     ةو ةاو  ضاثخاةةوةكم كدد كة ئة

. خةىوة  ثيَ اةةو وةك  ِةجناو ةني كة ةةة ةةاىك ئيَ ة  ةيطةوَز ةةو  ةةى د ى و      
 .وةىداى ِةت  ةا  و   ةوَ   الة  داوةبة لة ِةىة ك  ىةقاىك

ئاوية خاة  داوة  و ةةودو  خاة  خة ة  ثيَةةو  ئةيوا  و ثاو ئةو ك ةةودو  
طةواةا،  ةووَك ئةتة بيفةكةك وةىداىب و ىِدت كة ئىثفةيَة  تةاؤ  ةةةو، ةة َ    خامنا  تيَ

 .ئةو ك ةزاةيَت ئةو ضاثخاةةوة لة كةوَة  ئة يَكم، لة  الة  داوة  ضاو ىةوَ  ئةكددب
: ضاثخاةةكة لةة  ةالة  كىضةةددووك خى ةوو ةتبا  كاكةة حة ةة ضاو ةني ةةةو        

 ب  ِةةةوى  كةةة ئةةةو ك ةةةريب ةيَةةتةدوتةة  ةةةةو لةةة د ؤِاوةةةك  قةىوةة  ضةةا  و دوو قةةالة
واةتيبةتدوَك ئةةةو ،  ةى تةةةقةةك ؤوةاتد لةة وةةد خاةةةك       11×  61 ةىوةكةوا  

 ث ةوك  تيَاا دىووةتةداةةو، ثيتةةكاة  تيَةاا جيةاكداةةو و  ؤوىةةةك ثيتةةكاة  وةَ        
كىتةاو    ةيَ  وةةى تا و ةاو ىةاوةت و  ( ةةة ،  ةةبةة ،  : )ةى منةوةة ثيت   : جىىك  ةةةو

ثاىضةة ثاىضةةك ئةةو ضةاثخاةةوة ا       و كات تة اك ةداك ةة خىب و كاكة حة ة.  ةو
خ تة وكةوق  دواو  و وةى كة ك  دواو ك ئىثفةةكةك وةىداى و  و ليَم خةىةك ةةى  

 . الة  وةىداى
حة ة ضاو ةني لةة قىةةاغ  ةاو ةاوةاا  ةيةى  ةةةو و لةةو كاتةةو  ئة كاوة  و          

ك  خى ةوو ةتم ةةةو، ثةاو  او وةةت ضةةو       دواويش تا كىض  دواو  كدد  اوىةوَية
 .ىوز كاة  ثاىت  و ئيكجا  وةكيَتي  ةييتباةي  كةىدوتاةةو 
ئةووش و وةةىداىوش  . ضاثخاةة ا  لة  الة  ةةودو  خاةي   تةةا  ةؤ ةى داِدت

ؤؤى  اوكاىويا  كددب  ةى لة داِدتكةو  و لة ثا اا ثيتةكامنا  لة قالةة  و خاةةكاةةاا   
 .ك قة امشا  ةى دىووت كدد و  ةى جىىوَةبا  ئةخ تة كي ةوةكةو د ى يَكا و كي ة

ثاو ضةةةا ىؤيَوةك خةىب و  ةاوىةَك ئةمحةةدك حة ةة وةالةح كةة ئةةةاا   ليوةةةك           
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حيةةز  ةةةةو و وةةاآلة  دواوةةيش ِةويةةتة ليوةةةةك  ةةاىك وةةفيَباة  ةةةة    كدوَةةةاىاة  
ثخاةةوة ا  ئةتة بيفيَة  ةىك ةلة  كى  كة  اوىةكَ ئةمحةد ليَةي ئةةخةىةك ئةةب ضةا    

لةووَةةاا لةِةةةأل  ةةاوىةكَ جةةة الي ىةةةىل ةةةاوز و  اوىةوَيةةةك  . ِةواةةةا  د ى و ك  ةةاى
. ثيَيبةىِةك دوةةن خى ا  ةا اةة وةى ثيت  ئةو دوو ئيَ   ك ئا ةاد  كداةةةو   

ةة ثةَ  ىَوطا ةا  ِدتةة ةةةى ةةة ثَيةكج  ةةو و ثَيةكج ىؤي ةةةو  ةاخاةةدا ِةواةا اةةة            
 .وَزا ةاى ِاك حيز  لة ِةةاك ِة

*     *     * 
ِةويتك  ضاثخاةةكة  ةاد اةييةك  خ ةتة ةةاو  اوىةَوياةةةو  لةة ةاى ِا ةا  لةة        

د وتبةج َ د وتبا  كدد ةةة ئا ةاد  كددةة   ةةوَكيَة  كةات  ةةى       . ِةةاك ِةوَزا 
د وتبةكاىةةو  و ةيَدكددة  ضةةةا  اوىةوَيةةت و ت كدوَةةاىك ضةاثخاةة ةةى ضةكيك        

طريكددةةي لةوةةى ئةةو قالةبةة ئاوةكاةة ةةى ضةاثةددة         ثيت و كددة  ةةة و ةة و جيَ  
ضةةةة لة  ة ا  كاتةاا  اوىةوَيةا    ( كات )ئةلةيَم  ةوَكيَك ةة . يثةىة  لة دواك يثةىة 

 .خةىوة  ةيكاكددة  ةاى ِاكة ةةو  لة كاة  وثيكااى ةزوك ِةةاك ِةوَزا 
 

 كؤنفرانسةكاني ئةو ساآلنةى حيزب
 ِاك وفيَباة كىةفداة   ىوَةخداوك ثاىوَز

ثاو د ىكددةة   ةوةفةيح لةة حيةز  و و ت ئةةىكَية  ئاوةاو  ةةى ثةى ثَيةااة          
 .ىوَةخ تكةكاة  حيز ، ةدةواى اةاا كىةفداة يَك ةى ىوَةخداوك وفيَباة  ةطدو 

دا لة ةةاو ِدد كةاة  تةةوة  ةاةةاك دوةةك د ىواضةةن       8691لة  اةط  تيدوين وةكة   
دوو ىؤي كىةفداة ةةبا  ةةوةةت، تياوةةاا ةةخيةةةك   د ىةةةةةاخيا  ةزوةةك ئاو كةةة  ةةةووَك و 

دا اتةوك ليوةةك حمةلي  وفيَباة  و ةداواةةدد  و ةةى وثيَيهدة  حيزمبا  لة ثاىوَزِةاك  
ةاو  ؤؤى لة وةكطدتةوو  حيز  و ِدةطيةاا  ةةة ثةى ثيَةااة  ةيةدوة      . وفيَباةياا داىة ت

 .كةىدوتا  و ىيَداقاا كدا  اةة و ليوةةكا  ةة ِيت  و  يَفة   ىى طيَدةو  حيز  لة
كىةفداة ةكة ةة وةىثةى تياىو   ة  و ت ليَثدوةداوك لقة  كةىدوةتا  و  ةيَ       
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ى ةطةة لةةةةى ئةةو ك ةةووةيكةو ك ئةةب      . ىةىل ةةىؤجن  ئةةاا   لق ةةةىةوَة  ضةةو  
ةري و ىوياةةةةة ثةةةاو تيَثةةةةةىةةةوةي د وةةةا  وةةةالةة و تةةةةةةيا ثيتبةوةةةتكم ةةةةةة      

 .و ةة يَك لة ةاو كا  لة واد ةةةيَتواد و ىويةكاةة،  ةةاكَ يوة  
حا يةا  ةيَ  حة ةة ةةةىك،     : ئا اد  ةةوا  ةدو  ةةةو  لةة  اوىةوَيةا     ةةاوَك لة 

حة ة غةىو  ى  يا، ئةمحةد حة ة والةح،  ةيَ  حميَةاو ،  ةةي ىةةؤوز، ئةةكد ب      
،  ةةي ى ور، ةةاتيح،  ا ىوةتا ؤا ةري، حة ةة      (ئةةكد    حةث ةة  )حمة ةد ئة ني 

د ىووَةش و   ،ىةلةة ى و  ئةمحةد حاج  ىةىل، ني حة ة ةةى ج ةاةيب ،كةىوم، واو
 (.ةةىوا)حة ة ئة ني ى  يا 

لة كىتاوياا ليوةةوةك  حمةلي  ةةكَ  ةلةبووَددىا كة ةدو  ةةو  لةة حا يةا  ةي     
. ضةةا  اوىةوَيةكي تد  يَ  ةاقري ةةىؤجن  حمبة ةد ةةىك و حة ة غةىو  ى  يا و

 .ةخ   لة ثاىوَزِان وفيَباةياا ؤؤى ةةى و ثيَيةةوت  ئةىةؤويتلةو ةةدوا كاىوةاىن ىوَ
 

 ..دميةنيَكي لةيادنةضووي ياداشيت ضةند سالَة
و  و (ؤ ىوةا )   لة كاتي خىواا و وفيَةي ئةو ةري و ىويةب كددةةو و  ةة ةاوك 

 ةى ةةو وةاد و  ةةةو  ةيَة  ئةد ةييةة تى ةاىن      . لة ِىظاىوَةيياا ةآلوب كددةةو و 
 .و  لةِةلَ  ةةاوَك ِىىةوين ةاو كاةاا ةى ةاوك ىاوتةقيكةن خاو ةةكاةيا ئةكة ة

لة ةاى ِان وةىكدداوةتيي حيةز  ةةةوو ،  ةةوالةيَةبا  ثيَطةويةت كةة  ةوةفةيح       
ئةو ك ةةاوك  ةةةةو لةةو    .   تةةان  ةىة  ةك ؤؤى ئةةيَدوَت ةى ضةةا ةداد ىوَةبا 

  دووى ةةةةوب لةةة تةاةةةان    ةة.  ةىة  ةةاةةدا ةةةاون  ةة  و ةةةةلةلةآل ىيةةز ت ةةةةو     
د وتطةويتين ئةو، كة ئةو كاتةة لةة د ؤِةان  ةوةةةك ةا  ة  ةةى ةاا ةةةو لةة         
كةىكةت، ةةآلب  اوىةنَ ةةلةلةآل ىيز ت ثاىوَز ىوَةي ةاوداو ةةو لة  اىن كةةىكةت،  
لة  ة ا  كاتاا ةة ة يَين ليَثدوداوك ليوةةةك حمةةليي حيزمبةا  ةةةو لةة كةةىكةت و       

لةِةلَ ةي تين ئةو  ةوالةةةدا ةةة ةا ةم ؤاةةي خةىب ةةة       . دوتا  ةةوئةةاا ي لقي كةى
ةةةةواةي ؤوو لةةة . داثةلةةة ةطةوةمنةةة وةةفيَباةي و ةكيَةةدب ةةةة دوان  ةةاوىةنَ ةةةةلةلةآل   
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ةاى ِان حيزةةو  لة كاةي وثيكااىن ةزوك ِةةةان ِةةوَزا  لةِةةلَ  ةاوىةنَ ئةةكد ب      
و ةةى و ِةآللةة و ئيكجةا  ةةى   دا ةةىةوَةةوتني ( ة يا ئةكد  ي حةث ة)حة ة ئة ني 

ِةةان و ىتيَ، لةو ىؤي  واىد و وةى اوةدا كة ةةةد ئةةاىن و تىؤ  تىؤ  ى  ةاوي  
ةة  اخةكا  و ىوَطاكاةييباةةو  ةةئة يَيت و ئةةةةو  تاةفىوةةكي ِةةوى ك وةثي،     
ثاو ضةاى وةىاتيَك وا كة يَك ؤواتد ةةةثَي ىؤوية  ةزوةك ةيةة ىؤ لةة  ةالةي كةَوخةا        

 .ي ا  دا  ةختاىن و ىتيَ ىةةاولةآل
ضةاى وةىات ةة ىةوَاا ىؤويتبةوو ، لةةزوك ئةو ِةةا  ِةويتني ةةة ضةةةا ةداد ىوَةك    

ئيَبةة ىوَطةان ؤوكةىن ئةوةتيَد كامنا  لةة ةةةى  و ئةةوا         . و  ةةاوَك ثيَةةو  ىاو وتاو 
، ثةيَش   ةى كة    و ئةكد  ي ةداد ى يا  دن ةةى و ئةو ىةوَيةة ئةةىةؤو   . ةةووَاا  اتةو 

 ةواَل ثدوةيين خى ةا  و ئةةو ةداد ىاةةةك لةيواةةةو   ةاتةوو  و ئةواةةةن ئةضةني ةةى          
دوا ةييا ، وةك ةى ةة وةىوةوىة اةيَةةو  ىةوووا  تيَ كددو  و  ةى ضةةاىوا  وو ةتيا    

ئةو  ةةب ةةةد  ةةى  " :،  اوىةآ تاىوق حاج  وةىيا ِةت ثيَةةو   ة ا  ثدوياى ةةة 
قةت ةا يَفةني ةةةى و ؤوكةى و ثفةكطةا  ةةدؤ      ! كية ىةؤ دى ةطة؟ةةب ثا ! كةنَ ئةض ؟

ضةةةة  دد  ةةةيَت ةة  ي ي تد ئةةيك  و ةة ئةِةةة كةةو، ةةا ةطةىةوَيكةةو  ةةى ئةةب      
 ."ِةةا  ةزوةة و ئة يةو لةوكَ ة   ةتا وبةوينَ ةزاة  ضى  ئةةيَت

ةاى و ، د  ةيَ  ةةةد كفةى كفةى ئة اتة خة . ىةؤي كة ىةؤيوَةي ؤوتاةي ؤؤى تةوو ةةو
والَ ةةو وةى ان وا ا  ةةدوبةو، ةةةد كةة ةةة جىىوَةك دان ئةةكدد كةة ئةةو دؤلَ و       

ئةةو  . ضيا ِةىد  كةو و ةفةكااةةوا  وا وثي كددةةو كة  ي ي دوةةةت ةةة ئةةدن   
ضيا ةةىؤ و وةةختاةةك ئةةو ةاوضةةوة، ىووةةةىوَةي ِةةوى ن داىوةتا  قةةدثالَ و        

داىوةتاةة ضةدة  و ةةة د وةا  دؤلةةي ِةةوى         لةتةةواةي داثى ية ، كةضي ةةة ئةةو  
لةةةى ةةةد خالةيَةي ىة  ييا  ثيَة  دواى ةة اةةو، و ؤوىةةك دؤلةةكا   ِةوى ك ةيَةاةيا 

 .ةة  ةى وي ةةةد ثدة ةةوةةوةةو 
 في ىةوَطا ا  ِدتة ةةى و ةة  يةةان ئةةو ك   . ةوَبا  ةةداوة ق ةن ةداد ى كامنا ِ

 .دو  لة  اتكة خةاى و وا  دا، ةةى و يووى ةةووكةو وةود لة جيَ ثيَي ئةوا  و ىةط
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ةةةد كة ةةى  ةةى  ؤوادن ئةكدد و  ةتا وةىوش ئةكةوتني  ةةوان وةاىد ؤوةاتد    
وةةةىن لةةةوت ود  ةضةةاو اةي ئةتةؤاةةةا، جا اةةةةكامنا  كةةدد ةةةة لةضةةك و  ةةةى       

 .ةةى ويووى ئةةةووكةو 
آلب ؤؤى لةةب ةةةةد       لة  ة ةو يوامنةاا لةة  ةي  ةةتدوةاوب، ةةة     : ئةكد ب ِةتي

تدوي ئةو  م ؤؤى  ىوَطا و  ةةةو ، ةاو ىةويم ةيية ةةب ىةوةد  دى ةطةة   . ئةتدوم
 .كةوي تد  ةةيَت ةةب ىةوَطة وا كاكةدا ةدةوات

   ةةت ةفةيَم لة ئةكد ب ئاؤاتد وا  اى ؤاتد ةةوا، ةةآلب    خىب ئة زاةي ةىضةي  
وة ةةة ثيَةةةةيكيَةي دىووةت كةداو و      ةى. ةةو ىؤي  ةاخى ة ئةةيَ ئةو ىةوَطاوة ةهةو 

كاكة ةدا    و تى  ةى  ي  ةةةيَت د وةا  جةاى ةةةب ىةوَيةةدا  اتةوضةى ا       : ثيَم ِةت
كةةددوو  و  ةةاى ؤان داى و ةةةةىدن ئةةةب  ةةاخاةةو ، ئةةةن  ةةة ةو جاىوَةةك ةةةالةيَني     
ضاوويةةبا  ةبةوةةتكةو   و ةةةةىة لةآلن ئةةةو ىةوَطاوةةة ا  ةةةةة  و  ةةةاةني؟ ئة ةةةب لةةة 

ةاا ِةت كة ئي  ةةى  ةةى  جيَ ثيَي ةداد ى كامنا  لةيوَد ةةةدن تةاؤ تددا و   كاتيَ
ةةةةةدن ؤؤى ثةةةوتا ثةةةوتا  ةةة ةو جةةيَ ثةةيَ و ىوَ ةةةة و   . ئةةةةةو  و ةةئةدؤؤىاةةةةو 

 .ىةوَطاكاةي ةيَ  ةوَكةواى كددةةو
ةاخى   لة وةى ا و تدوي ىةنَ و  كدد ، ئةو تة ةة ؤؤى  ةةةو كةة وان كددةةةو     

 .دوَك ؤواتد لة ةةىد ب خى اةةو  ةةةيكنيضةةا  ةت
 ةىضةةا  ةةطاووَةيش ئةىةؤويتني قاضبا  ةةة ةةاو قةةوآلوي ئةةو ةةةةد  ؤؤى دا      
ىةؤئةضةو  تاكيَك لةو ثيَآلو  يوتيةة ةيَ ةاوكةر و ةيَ ةةةىِي ةاو و وةة ا  لةةةاو    

ةةةةةو  ةةةى ةةةد كةةدا لةةة ثةةيَ دا ئةكةةةةدا و ةاضةةاى ئةةةةةوو  ئةةةيةى داد وةة  و قةةىلَ دىوَو 
لةةةو كاتاةة ةةاا كةةة  . د ى يَكاةةةةو ك و لةةةثيَ كددةةةةو ك ةةةى ضةةةةا  ةةةةطاووَةي تةةد    

داةةئةكةةدا  ثدة ئةةةو  لة ةةةد و تىؤ  تىؤ  ةة  ىن جةوآلةي ثيَة  ةةةد كة لةة ةاووةا   
ئةتةاوةو  و ئةةةو  ةةةداووَةي واىد و وةىن ثةجنةةكاةي ئةتةةؤا ،  ةةتا ةةةى  ةةةى       

كةك لة ةاو ثيآَلو  يوتيةةكةدا  ةيفةتيَ  ئةةكدد و ئةِةةى ةةةةدن     ِةى يي قار ةةةداو 
 .ئةةةو و  تاؤ  خىن ةةكدداوةو  ةةةاووا، كة يَك لة ةاخى ي ىةوَطاكة ةةو ِةى اوية كةب
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 ةىضىةيَك ةةو ةةوةى وةخ  و ةةىؤوي ىةوَطاكةةدا ؤالَ ةةةوو  و ةزوةك لةوتةةةن     
ةبا   اةةو ةطةوكة وةةى و  كةة لةةةةى    يب واةيَت  ةى وةد  ةتدوَ. ةةووكةو  (ؤوكى)

د ااةةو   تيَك ىة  ةي ئةةكدد و ،  ةةى وةكةة ا  ِة ةاةي  ةتَيةي لةَي ئةةكدد،         
ةةثةلة و ةيَا ةطي ِةويتيكة وةىك، تة ا ا ئةكةةو  يووَةةة ىةاوةت لةوةةى ثيةت      
كةةةوتةو ،  ةةةىوالةيَك و كداوةةيَك و قة  ةةةلةةوةكي لةةةىداوةةة و ئةةةووش وةةةى ان    

كةن كةة ثَييةاا  ةاتبةو جا اةةكةةن ثةَي كددةةةو  لةضةك، د وة          ئةودوةن  اخة
 ةى ضةةا جةآلمناةا ةةيَ وةةود   . ىاو  خ تبةو  وةى دلةي و  ةةاوةن ليَ ةدةا ةةو

دوةاىةةو  اةةاوووي ؤؤى و وةةى ا لةةو دوةة و  تةةةطيا  ثةَي  ةلة ةكية  و كةة          . ةةو
تةةا   ة ييةةويةك  ئةو ةا ( ؤوكىن ئةوتيَد كا )ِةويتىتة وةى لةوتةةن ؤوكىو 

لةووَاا  ةوة داووَ  لة ِياةي ئاى   كددوون و ىة قي كددوو تةةو  و لةِةةلَ ئةاؤاىن    
 .دلةياا دوا  ةةاوةن لةوةى ئةو ضيا  ةؤةة داةةو

ئةكد ب ةة ضاووَةي ثدة لة ةةؤ ويةو  وةودن ئةكدد و وةىن ةى     ةلةهةن و لة 
ةةةو ؟  كيش ةةو  ةوتةك ئةةو و   ضاوواا دواى ةةو ثدوياى لة    ئةكات كة ضي 

دوا تة ا ان ئةةو ةةوةتةؤ اةةب كةدد كةة ِيةاةي وةثاىدةةو، ةةة ةاضةاىن ةةةجَيبا           
 يَيت و ةة ئةكد  م ِةت ةةلةةة ئي  ثيَ  ةلةطدو  ضةةةة وا  ةو دا ةات و ىوَطةةك   

 .دوو وةىات ؤواتد ا  لةةةىد  اا  او  ةى ِةوي  ةة ِةةان ثفةكطا 
ةيا  ة ةون وةثي ئةةكدد و ، ق ةوةاوةي ئةةب ةة ةةن ين       ةو دا ات ةةآلب د

ةزوةك ثفةكطةا    . ىةوَطامشا  ؤوىةةك  ةى ةاوةي ئةةو كةةىة  ةةةو كةة ىة   ةةوةةةو و       
ةةووكةةةو  وةةةِة ىة ةةةةى و ثري ةةا   ةةات، خى ةةا  ِةواةةةا  ةةةاو دنَ و ةاةطبةةا  لةةة 

ى ةي و  كاكةوىة محاةي خاةةخةوَي  اوو  و ؤوتاةي ئةو ِةةةا  ا  كةدد و ةةة ىووخ   
ق ة خى ةكاةييةو  كددوين ةة يووىدا و لةةةى ئةو ؤؤثا ِةةوى ك داى دا داةييةتني   
كة  ة ةو يوةكي و ت ثيةىن ئاِد وةوى  ةلةطةىةاةةو، د وتبا  كدد ةة خى ِةةىب  
كددةةةةو  و جفةةةةةىط و ةةك كددةةةةو  و ئةووةةا ةةةةد ب خةةةاىدةي لةثةةة وةةاو ى     

ثيَش ئيَبة ئةةو  ةةوالةي   . ىة محا  ئةكددةةتا ةلةؤ تةكةو  ةاوي ىوَطا ا  ةى كاكةو
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ؤ ي يَةي لةو حالةة و لةو ى ةطةن ليَ ثدوني كة ئيَبة وةكةةب دوو كةةو ةةةوو  ةةة     
 . ددوووي دوبةو ا 

ؤؤىب  ةولَ لةِةلَ دا كة ةةىةوات كةضي ئةوةت خالةة ثياو ثياو ةيَةت ضةى    : ِةتي
 ن تى ئةلةييت ةةة ددوووي  كة ةة كاكةوىة محامنا  ِةت ئةو كةىة. لة ةةةد ئةتدويَت

ثيَةةةةيكيَةي  . لةودوة لةوتةةن ضياكةو  ةيكية اةة، قاقا د و  كةدد ةةة ثيَةةةةني   
دوةاى  ق ةةن  ةاتبةو  دن كةة ةةةو جةاةة ةىِةةك ِةتبةةو ىة          . ةة كةلَ و وةود

 !ئةةيتةو  و ةاِةوتة جيَ و ئةو ةة ق ةن ةةكددةةو
ىاةةك  ةولةيا  لةِةلَ ئيَبةو دا كةة  تى ةفةيَي ئةو ةداد :  كيش ةة ئةكد  م ِةت

ةةةةب ىؤي  ئةةةب ىةوَطاوةةة ةةِدوكةةة ةةةةى ةةةا ىة   ةةةيكةةةو  ةةةة  ددمنةةا  قاقةةان و ت    
 كاكةوىة محاةيا  ليَ ةااوة؟

*     *     * 
ةةةةاو ةةةةددا   ( كاةي  ةاىا  )ىؤين دواوي ةةواةي ؤوو لة ثفةكطاةةو  ةةى و ِةةان 

ئةو  ث ةدة ث ةدة  ةةو حةةوت وةةىاتيَةي تةد        ضةاى وةىاتيَك ىةوَطا ا  ةدةن و ثاو
 .ىوَطة ا  ةةى و وفيَباة  ةدةك

.  ةو ِةويتيكة ةزوك  اى و ةة ىةوَطان دووى لة ةاؤِةكاةاا خى ا  كدد ةةة  ةاىدا  
ةى وةبةويَن ؤوو  اوىةَوةةةب ةةاىد ةةى كةةىكةت، ةةى ين  ةة يا ةةةلةلةال ىيةز ت و          

 .ئةووش ةةثةلة  ات ةى وفيَباةي
والةيَةبا  ثيَ ِةويتةو  كة  ةوفةيح   تةةا  ةىة  ةةوةكي و  ةان   ثيَم ِةت  ة

كةةددوو ، لةةةةةى ئةةةو  خةةىب  امتةةة ةةةاو  ةةاى و ، ثيَةو ةةتة ليَةةد  مبيَكيتةةةو  و      
 .ةةِةىةوَيتةو  ةى كةىكةت

ِةةت   ة  ةةى اةةكةةتا  ةةةةجيَ ئةة يَكم ةةةآلب ةةا ضةةةةا ىؤيوَةةي ثةيَ ة ةةيَت         
ا  لةيوةةة كةةة ؤوىةةةةوا  خةةةلةةي   ئةضةةبةو  كةةةىكةت و د ىةةةان ؤؤىن دادِاكةة  

 ةياى ، ثاكتةاون كاى كةا  ئةكةةب و ةةة وةةكجاىن دوَبةة  ةاو وةا  ةةى  ةةوَكيَك           
 .حيز  ةدةواىن ئةدات
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ةةلةلةآل لة خَيزاةَيةي د ولةة ةةةان خةاو    ةةلةةي ؤؤى و ِةةوى  ةةةو ةةة  ةي         
ئةةةاا ي  .  جىىوَك ةرين لة ثاى  و يواةي ثدة لة خى ةي و د ولةة ةةةان ةةئةةكدد و   

ن تةة ةؤك  81حيةز  ةةةو لةة ثةيَش  ىى ةي      
 ةةةة ةو يوةةةاةي لةةةة قةتةةةاةيَتيي    .  و 8651

كةىكةت و ئيكجا لة كىليَجي حقة  لة ةةغةاا و  
دوان د ىضةةةوةيش لةةة ؤاةةةةى،  ةةة ةون و ت  

ضةةةا  . تيَةى ةىوَةي  ةىد و ئةاؤا ةةدد  وةةى   
ىؤيوَك دوان ئةو  ئيَةاى وةةت لةة ةةووةيكطةن    

خةةىن  ةةاتبةو  خةةةاى و ،  ثاىوَز ىوَتييةكةةةن
ضةةا دىةةا وةكي ةىكةةىن حةة ةةت  ةةةى     

 ةةةاواىن . ثةةةةي اىوا  داةةةةةو و ةدةاةةةةاةةووا  
كددةةةةو خةلةةيكةةة ئاِةةاداى ةةة   ةة  ثةةاىوَز ى    

 .ةةلةلةآل ىيز د وا ئة اةة ئة دةةيَك 
 ةةةة يا ةةةةةلةلةآل  ةةةي   ةةةةوالةيَةي ةةِةويةةةتة د ى و  و ةيَطة ةةةا  لةةةة يوَةةةد 

ةي ثةاكي ةةة حيةز  و ِةلةكةةك ةةخيةيبةو، تةا ئَي ةتاو كةةو         ئة ةةجنةدا ِيةا 
 ة  كةة  او وةةكي    . ةةوزاةي ضى  كةيىاو  و لة كةنَ ةيَوىاو  ئةِةةى ِةىىةن  ةةةيَت   

ؤؤى لَيثدوداون ىَوةخ ةتكةكاةي لقةي كةىدوةتاةي حيزمبةا  ةةةوب كاتَيةك ئةضةةو ة        
آل خةىب  كةىكةت لةة وةةكيَك لةة خاةةو كةاةي حةاجي ىيةز ت ئاغةان ةةاوكي ةةةلةلة         

ئة اىد و  و ئةةةو   ةلةبةةاوَةي ة يَين كىةةوةةو كاةي ليوةةةن حمةةليي كةةىكةت    
 .و ليوةةكاةي دوةةن حيز  كة ةى وةىثةى تييا  كىئةةةووكةو 

*     *     * 
لةةةةو ليَثدوةةةداووَتيية اا و ت ةةىثدوةةةي لقةةةي كةىدوةةةتاةي حيةةةز ، وةةةةىداةي 

 باىي  خى ةكاو وةاخةد حةاجي تةا ري      ةوليَدويم ئةكدد و ؤوىةةن جاى لة  الةي ئي
 .كة ئة يا  ةادوكاةي و خز ي خىويبا  ةةو، ئة ا ةو  و خز ةتيَةي ؤؤى ئةكداب

  شةهيد فةحتةَل  عيزت،   
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جاىَوةيا  كةة ضةةو ة  ةالةي  ةاوىةَن ئي ةباىي ، داوةةي لَيةي ثدوةيم ضةةةا ىؤي          
ِةةةةةتي لةضةةةةيااوت لةِةةةةةلَ وةةةةاو ى خةةةةةاىدةي  . ئة يَكيتةةةةةو ؟ ِةةةةةد د  ىؤي

ةة ةةا  و  اوةت و ةي ةةي  ةقةةىة ىا ةاتبةوب، وةاو ىب       ثيَيبةىِةوياا؟  كيش كة 
ئيَةاى ن وةكةب دوو ةدةج و  ةفة  . ةةيو  خىو ةةو و ِةد ثةىنَ واو ى ؤؤى خى ة

. ةةةو ةةة ةةدةج و  ةفةوةت    لةوةى داواك خىب ئيَةاى ن دوو ب . و  دويةيا  ىوز كدد
داوةةي  ةاوىةنَ   ةى وبةوينَ خىب كى كةدد و  ةةدةؤب،   . ئيَةاى ن ويَيةب ةةو ةة واو ى

ةىض  ئةىةؤوت، خةى ِةتةت د  ىؤي ئة يَكبةةو ؟ ةةة ثيَةةةيكةةو       : ئي باىي  ِةتي
. لة دوو ةدجنةو   اتةو تة وةى واو ى،  ةتا ةةةةو  ةة ةا  و  اوت ئةةىةؤب : ِةد

. داوةي  اوىةَن ئي ةباىي  ِةةتي خةىت ِةتةت حةةؤت لةة وةاو ى  ةىوةة لةيَم ةةاو           
ة  ةى ِالةتة ةةو  و لةو د  ىؤي دا ئةةةيَت وةةىداةي    كيش تيَم ِةواةا كة ئةو ق ةو
ئي باىي  خى ةكاوك  ةاوىةوَم و داوةةة ثةدة وةىؤ و       . ةوَين تدوش ةةةب ةىوة ئةىةؤب
 .ضاكةكةك ؤؤى خز ةتيا  كددب

 
 سةفةرةكامن بؤ سوريا

وةكةةجماىوا  لةِةةلَ كةات   ةتةةا ضاوىة  ةاا      . ضةةا وةةةىوَةم ةى وةىوا كةدد 
حةةؤ ئةكةةب و ةةى وىدك و ةةى     . يَت ضاووةاغم ةةةو ةةى ىةوَطاوةةا     ةةو و كة خىك ئةلة

ةري و ىو  ئةووش لةِةلةباا لةو وةةةى دا ئةو ك كات   ةتةةا ةةووةيةوةت  و ت   
ثاو ئةو  ضةةا تيَبيكييةت  ةوة لةو ةاى وةو  و ئيكجا  ةاوة   . خىك ةيكةومسةو 

ك 63 تةةا لةة يثةةىة    كات  .  اةةو  و كاى  حيزةييةكا  ةةةب لة وةىوا و لةةكا 
 :واا ةةوويةوةت (واد و ىويةكا )

 

 ديسان سةفةر بؤ سوريا
ةازطةةكان كةةمرت زتختيةان    . ي ئازار هاتةضؤم ئاسان ةةةو ةةةو  33ثا  ريَككةوتنى 

هاورِيَى سةةفةرمة،  ( فاروق مةال مستةفا)ئةجمارت هاورِىَ . ئةكرد و كةمرت رايانئةطرتيت
ةريا ةؤ ئةوتى هاورِىَ فاروق كارتكةانى ئةةوىَ جيَبةةجىَ    ةةآلم ضاوساغ منم كة ةضني ةؤ س
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هاتينة هةوليَر، هةردووكمان جامانةةى  . دووقؤَلى ةؤ سةفةرى سةريا كةوتينة رِىَ. ةكا،
اسيش هةميشة ئةطةرِيَت فيَلَ لةة دوذمنةكةةى   يئاسان ةةو، خةَلكى س. سةورمان ةةست

ةسةلَ و ضةةوينة ئةةو طةراجةةى     لة هةةوليَرتوت ضةةوينة م  . ةكا، ةة هةر ريَطةيةك ةيَت
ةةيانيان ئةها، و دواى نيةةترِوان  . ديَت و ئةطةرِيَتةوت( تاو )ئةتةمبيل كة خةتى ديَى 

ةةةهادين  )لة ناو مةسلَ لةسةر شةقامةكةى ئةضةوين ةؤ طةراج، ضاومان ةة . ئةطةرِايةوت
 كةاك فةاروقى ئةناسةى، ةةةآلم منةى     . كةو،، كة لة مةجليسى تةشريعى ةةةو ( ئةمحةد

تاكسةييةكمان طةر، ةةؤ ديَةى     . خؤمان ىلَ الدا ضةنكة لةطةلَ دتوَلةة، ةةةو  . نةئةناسى
زؤر شارتزاى ئةو رِيَطةية نةةةةوين، كةة   . تاو ، ئةو رؤذت سةيارتى خةتةكةيان نةهاتبةو

تاكسييةكة ةةرتو رِتةيعة رؤيشت، ئيَمة  زؤر ترساين، كاك . تةكسييةكة ليَةتى رؤيشت
ثةيَش  . ان مةةةسةتيَكى هةيةة سةايةقى تاكسةييةكة ئةةكةذين     فاروق طةتى ئةطةر زانيم

طةيشةتينة مةاَلى كةاك    . ئةوتى ةطةينة رِتةيعة، ةة الى رِاستدا الى دا ةةؤ ديَةى تةاو    
ماَلى حةميد خانةخةيَمان ةةةون، دتمةةدتمى ئيَةةارت ةةةو     . حةميد و ها، ةة ثريمانةوت

، ذنةكةةى كةاك حةميةد هةا،     ثا  هةواَلثرسى كاك فاروقم ثيَناساندن. ضةوينة ذوورتوت
ةة دتستى ثشقلى كردت زؤثاكةوت، ةة هةمان . لةوىَ دار نيية. زؤثاكةى ةة ثشقل داخست

كةضةاى تيَكةرد كةاك فةاروق     . دتستيش ةوَ ئةةوتى ةيشةةا، ضةاى كةردت قؤرييةكةةوت     
دواى . نةخيةاردتوت، طةمت كاكة ئةوت شةتيَكى ئاسةايية، ةةةآلم مةن ضةايةكةم خةةاردتوت      

ةة . كة ديَيةكى سةرياية، لةطةَلماندا ها،( قؤَلدمان)ئيَةارت يةكيَك تاكة ديَى ناخنةاردنى 
ةة كةمرت لة سةعاتيَك طةيشةتينة ئةةوىَ، لةةويَش    . ثشتى مةخفةرتكةى تاوسدا ةرديانني

شةةومان رؤذ كةردتوت،   . ثيَشةازييةكى طةةرميان ليَكةردين و ريَزيَكةى زؤريةان ليَطةرتني     
ئيرت وتك جةاران قؤنةاغ ةةة قؤنةاغ ةةؤ      . ين ةةرتو قامشلؤةةيانييةكةى سةارى جيَب ةةو

ثيَكةوت دووقؤَلى ضةةوينة  . كة طةيشتينة د ةشق ذتمبةردت ةةوةةوين. حةلةب و د ةشق
ئةو ماوتيةةى سةةريا   . دوايى هاورِيَكانى خؤمان دؤزييةوت. ريَستةرانتيَك و نااان خةارد

بةجىَ ئةكرد و من رِيَنماييم ئةةكرد  كاك فاروق ئيشةكانى حيزةى جيَ. هةر ثيَكةوت ةةوين
لة طةآلَلةى حاجى هؤمةرانةوت حيزب دت دينةارى  : جا ليَرتدا حةقة ةةتستم. ةؤ شةيَنةكان
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لة مةسلَ ةايى دينار و نيةيَك طؤشتم كرِى ةؤ ماَلى كاك حةميةد  . داينىَ، حساب كراةةو
فاروق شةتيَكى زيةاتر   رتنطة كاك . كة خانةخةيَمان ةةو و هاوكاريى ثةرِينةوتى ئةكردين

ئيَمة ئاوا دترويَشى حيةزب ةةةوين، ةةة دت    . ثآ ةةوةيَت، دؤخى دارايى ماَليان ةاشرت ةةو
 .دينار ةؤ د ةشق، رتنطة هةةيَت ةرِوا نةكا،

 

 :سةرجنَيك لة نووسينةكةى كاك مستةفا
 ةةا  لةةة دووى و  دك ةةةةت  ( وةةةحيا ى  ةةيا جةةار : )لةةة ِةىاجةكةةةك  ةوةة َ 

وةحيا ئةو كاتة قاميقا   قةؤاك  يَخا  ةةةو، دواك ئةةو    (. ةدةة ادو   ةي ئةمح)
وةحياب لة ىؤياةة  ؤاةةةىك ةةغةاا و ثةيَش ئةةو و لةة       .. ةةو ةة ثاىوَزِاىن د ىت و

 . ةة اة يَيت مباةبيك َ. خاةةقيكةو  ئةةاو 
لة ِةةاك تاوو و لة  الة  كةات حة يةا ؤؤثةا ةةةةةو، ئاِدداةَيةك ةةةو يةةكةة ةةة         

ؤؤى . دد و  و ئيكجا  ضاكةك ةة  ة ا  د وت كدد  قىىو  ضةاكةو  ثيق  ئاِدك ك
 .ةة ىةووك خى ةو   يةاةااىويا  كددو 

*     *     * 
 

 شام
ئييةةةكاى كا  لةةة  ةةاب و ةَيةةدوت ثةوة ةةةاوةدد  ةةةةو ةةةة ضةةةةا يوةةةةَية         
وياوييةو  و ةيكني و كىةةوةةو و ةةو لةِةةلَ  اوىةوَيةاة  ىوَةخداو كةاة  حيزةة      

 .ةو  لة  اب ةة تاوبةت  و  ةةاوَك وآلت  دوةةو خى اة
 ةؤ ةةةى  )لة  ةاب دوو خاةةو ةا   ةةةةو حيةز  ةةةكدَوي ِدتبةةو ، وةةكَيةيا         

ك  اىريك تيَاا ةةو، ئةوك دوةةوا  ي اى وةت  اوىةوَ  تد، وةكيَةيا   ةاوىةنَ  (ةةوا 
لةة   حةوة  ةةو كة قةتاةيي كىليجي ثزويةيي ةةغةاا ةةةو، ةةى كةاىن حيةز  واؤك     

 .خةوَكا   يَكاةةو
 ةةري ئةةةااؤواى و ةةداك  ةة يا حمة ةةد     .  ةةري ضةلةة  ليَثدوداوك وةىوا ةةو

 .ضةلةةي ةةو
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ىةىل  بيب  و ىادل و وف  كة لة واآلةيَة  دواوةي دا ةةة ةةاوك ىةادل ىيَداقة       
ةاوةاةط  ثةواا كددةةو، و لة  ةاىك ةَيةدوت ةةة د وةت  ةةةى   ةة يا كةدا لةةونَ         

ةَية  ؤؤى ىادل كةة قةتةاةي  كةىلَيج  ةاؤىِةاة  ةةةو لةة ؤاةةةىك  ةاب و         ىؤيا. ةةو 
 . ئةةاا   ليوةةك وةىواك قياد ك  ةىكةؤك ةةو  يةاةااىو  ئةكددب

لة  اب خز ةكامنا  دؤؤويةو ،  ةةاوَةيا  لة وفيَباةييةو  ةة ةةاو ئةةاوة  كةة    
دكتةىى  ةةمحةد    ،     كالَ ةةةوب  ( ةمحةد واحي )كةىة و ك  و ةةو كاة  دكتىى 

ةزوة وكيا  لةة  . واآلةيَك لة وفيَباة  ةة دكتىىك يوا و ةريك خاليا و حةوا   اةةو
ةةو كة خىك و ي  و ةاوت و خة ةةا  و داوةة    ( وةواى ةةخد دو  واحي ) كةو  

 .ؤؤى حةؤوا  ةة ةيكيكم ئةكدد و ؤؤى خز ةتيا  كددب
اوةة اةةو و  ةةةى وةوةةاى ئةة ةةةى ةةةةو، ةةةة  ةةىك وياوةةةتةو  لةةة وةةةثاو  ِة  

ئةةةو خز اةةةة ا  ئةِةةةى  ةة  مبتةاةياوةةة ىؤياةةةة د ىة تيةةا   . ةةةةى اةيَة   ةةةد ة 
 .ئةكددب و  ةو  خز اوةتييا  ؤؤى ةةىؤ ةةو ثيَباةةو 

وةكيَك لة كةوةة ةزوةةةكاةي  ةالةي دكتةىى ةةةخد دو  يةَيةةي ق ةة خةىو ةةةو          
 ةةةووَك لةةة . ةو، ؤؤى ةةكتةةة و ةةوةةةى  ةةاتي وةةةودك لةةةية(ئةةةب ئةمحةةةد)ةةةةةاون 

ةةةخد دوين تيَةاا ةةةو ئةةوطةت ئةةةيَت      . ةفةةدا  كةة خاةةووةةكي  اووكةةك  ةالةي د     
 كةيش ةةةو د ةطةة ةاخى ةةب  ةةولةي جَيبةةجَي كددةةي        . ِىىاةي كةىدوم ةى ةفةيَيةت 

ةةةخد دو  وةةىوا  وةةىة ا    .ك  و كةىة كاةي د. د و  كدد ةة ِدوا . داواكةوم دا
ةةةب ةاىوقةةدا   : "ِةتيا  ضي قةو او ؟ ِةةتي . ةِدنكاتيَك ئةب ئةمحةدوا  ةيين ئ

ئةو كةىة ب دوَتةو  واد كة ةاون ةاىو  ةةو، كةوةكاىب ةةواة يَيت  ةون ثيَ ةةةةب  
 ةةى لةةةةى ئةةو ك    .. و ةة ؤؤى  كياةةاا ةةة ئةةةة ئةمحةةد خةةا لَيةي خةىو ةةةةَيت        

ئاوةاويم   كةة جفةةةةىِي  . ثياووَةي ثةري ةةةو، ةيةاةةون ثةيَ ئةةِدد     . د ولةة ةةا ةةو
كةاتيَةيش ةةةىِي   . لةةةى ئةكدد ئةوةت تى حةؤ لة    ةاكةوت و خةىد ةةى ةاِىىةوةت   

تةةةم ةى ئةثى ي و  اكياجي جةةا  ئةةكدد، ئةةوةت ئة ةة ةةى كةط خةىت لةة تةةل          
 ."خةا ىاةةن ةةكات و لةو يتد ضيَت! داو 
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 فاروق مةال مستةفا
 3510ةيَرو،،  

 

لةِةةةلَ   ةةتةةادا وةةةىداة   ةىقةةةدك  ةةةويةا خاليةةاب كةةدد كةةة لةةة ِةةةىة ك     
ةىداة   ا ااوة و ئيَ تاو ةة ئاواتةو ب ةةاىك وياوة  ىوَطةا ةةاات ة ةبة  ةاب و       ك

ئةو  ةىقةد  ِةوى  و قة ةةة  ةةةةب و  كاى وةةك  تَيةاا دىووةتبةةب لةة  ةة ةو        
.  اىك  ا ةو  دواى ةيَت، ةة تاوبةت  كة  ةؤاى كة خىن ةة قةدثالةي  اخيَةةو وة

ئةةةةو  ئةةيَتةةةة ى  زوَةةةة  دوةةةاىتدك   
يةا خاليةةةةةا كةةةةةة ِةةةةةةوى و   ةةةةةةو

ةري ةةاوَة  ِةوى ك كةىد  لة  ةة ةو  
 يَووودا و ىؤلةةوةك  وفيباةيش ةةو لة 
ؤؤى وآلتةةةةاة  ئي ةةةةال ياا ةاوةةةةةاةط   
د ىكدد و ئيَ تا ؤواتد لة  ةة ةو كةات   
لةةة دةيةةادا ةاوةةي خةةىن و تةىوقةةةتي   

 .ةةقيبةةاوي  ةويةا ثةى ك وةةاوو 
لة ةيَدوت ضةةا يوةةةيَة  وياوةي    

  و لةةكاةيم دك، ةةى ئةةو ك   ةةلةوتيك
ثةوة ةاويةكامنا  ةةةى و ثةيَش ة ةيَت    

لة ضةةا ةكةةوةك  ةيااو  . لة ِةلةياةاا
ةةلةوتيكياا ىؤلةيَة  ةامشا   ةةةو ةةة  
تاوبةةةت  لةِةةةلَ ةةةةى ك دميةكداوةةي   

( ةيةدحلةوةة  )ةاوف حةوامتة و لة ةكةةك 
 .ىؤلةيَة  وةى كيبا   ةةةو

جىىج حةةةةو و  ةةىو  ا   ( ك دميةكداوي   يفف ةةى )ثةوة ةاميا   ةةةو ةة 
 و  كة ِةوى تدو  ىوَةخداوك ةةلةوتيك  ةةو و  تا ئيَ تاو ةةةتح  ةةى   (ةةتح)ةة 

 اتةوضةىب ئةةكدد و ىوتبةةك    ( ةةةتح )   ةة ثيَكاوةةوةك   . ِةوى تدو  ىوَةخداووَ 
 .ةةقيب  ليَكةووداةةو ةة ةاووَة  خةاؤىاو و 
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. و  ئةضةو ة ةيَدوت،  ىةيَد كة ةةلةوتيك  ةةةو جاىوَك كة ةة تةك   لة  ا ة
ليَ  ثدويم ئةىكَ تى ةة ثيَكاوةكةت كةة ئةوا وتةة د وةت ةاؤِةةكا  ةةلةوةتيكيت      

ئةةةك ئيَبةةةك  .. ةداكةةةب: كةضةة  لة جةةةك ق ةةةكددةت تةةةواو ىيَداقييةةة؟ ِةةةد     
ةةلةوتيكيي د ىكداو لة ةييتباة  داِريكداوك خى ا  ثةىتةواؤ ك دةيا ةةةكداوو ؟  

ك  ةاىك واةةاب و  ةةى لةة  كالةييةةو  ةةاوكم و داوةةم        8611لة داوةبةوك وةالة      
ىاواةةدد  ىيَدا  وا     اتةو ةتةو  و ت ثيَيبةىِةوةت ةة ااىك ئةكةب ةةى  ةاة    

كاةداك  ىةري ئاو ةة ضاوواا ئة اتة خةاى و  و ةةة ىاوةت   كةيش ضةاوب     . ِةلةكةب
 .وفيَباة  ثدة ةةو لة ئاو، ئةو ةى ةةلةوتني و  كيش ةى

*     *     * 
ئةجماى  و جاىاة  دا اتةوو كة ئةضةو ة ةيَةدوت كىضةةددووك لةة وةاد ةةضةةو      

كات   تةةا ئةةااؤواىوَة  ةةة تةاةةا ةةةو و لةة ىوَةخةداوك      . ب ئةةيك (  تةةا جار)
UN     كاىك ئةكدد و ةاويك     ةىك ةة  ىك  اوىةكَ ئيها يم ىةيوويةةو  ةةةو كةة

 يةاةةااىك و  . ا  خةوَكاةةووا  و  اوىةوَ  ؤؤى ةزوة  وةك  ةةةو   ةىدووكيا  لة لةة
كةىد وتةةيش  اىوفةت لة ةاؤ ةني قةةتاة  خيَزاة  ئة ات كةة  ةايةيَة  ىووخةىو    

 .و ةة خز ةت ةةو، و  الةةكةوا  ةةوةةو   يةاخناةةك تيَةى ةىاة  كةىد و ىةى  
   

 4591هاويين  -جاريَكى تر بؤ سوريا و لوبنان 
 .ةة ضةةا ىؤيوَك ِةويتيكة ؤاخى. اى  لةِةلَ  اوىةكَ ىةؤ  ى  اا ةة ث َ ىؤويتنيئةجم

لة ؤاخى كة لةة ثةىةوكةةو دا ةةى ةةةىك     ( ىي ا وةاى)كات ئياىو  ةا ةك داةةو  َ ةى 
ىي ةةا وةةةاى تةةةةيا  اوكاىويةةةك  ة ةةةوك  كةةددو ، ةةةاةط   . وةةةىوا  اوكاىميةةا  ةةةةات

 ك يك خىك و ِةت  ئةتة بيفيَةيةا  (ب. )اةةكاة  ك كدد كة وةكيَك ةةو لة وت(ةة جةت)
ةى ةطد  ةة ثاى ك خىوا  ةياةطةوةةيَتة وةى ئاوك ةييخاةةى ئةض  ةى وةىوا، ةةةآلب ةةا   

 ةةو ةةة جيَبةة  ةدة  كةوتيكةة ىةكَ، ئةةةةو ثةيَش ىؤي        .  ىةيَد كة ةاوداو ةيَت لةةيت 
 .كيَت كة ئةثةىةوكةو  ةآلت  ةطةوكة ئةوةةى و ئةو  ةخفةى  ةزوةةك ىيَدا  ةة اةبي
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لة ىةوَطا تاوةوةك  جيَبةكة ثةة ةى ةةو، كة داةةؤو  ةى ِىىةوك ، وةودك كدد وو  
ئي ثاةةك ث َ ةيية تةةيا ثالو يَة  ِةوى ك ث َ ةةو، ةة ىةؤوَت و  ةيالت ةةةوةيَة    
. ؤؤى ةة  ةىويَةبا  ةة ثالو   ةى ثيَكج ةدغة كامنا  كدد و  و تاوةكةة ا  ِةىىةك  

ةةةو  ةيَة وة ةةة    . تيكة وةى ئاوك ةييخاةةى دةيا لة تاىوة  و ىووةياا ةةوكة ِةوي
 (.خاةك)كةلةةت ثةىةوكةو  ئةو ةةى و  ةى ِةةاك 

 .لةووَة  ةى قا ييفى و دواك ىؤيوَة  تد ِةويتيكة  اب
ئةجماى  ةيَجطة لة ةيكيك   اوىةوَةامنا  و كاىكدد  ةى  ةلةبواىدة  ضةةا كةوةيَك  

اة    ة ةو ىيَداقة  حيةز  ةة ،  اوىةوَيةا   ةةولة  د ى يَكةاة        كة ئا اد ك كىةفد
ةةةى ك  )داواوا  لةة  ةةىدوو   . ثاوثىىت ةةو  ةىب ةى وةةةىوَة  حيزة  ةى ئةلباةيا

( ةةى ك  يفف  ةى ىؤِةاىكددة  ةةلةوةتني  )و ( دميةكدات  ةى ىؤِاىكددة  ةةلةوتني
( العىىعبية لتةريىىر فلسىىط اجلبهىىة )و  (اجلبهىىة ال ميقراطيىىة لتةريىىر فلسىىط ): واتةةة

ةى ئا اد  كددة  ثاوثىىتيش  او وةك  ث َ ئةضةةو، لةةةىئةةو  ئةةجماى     . كددةةو
 .ؤواتد لة جاىك ثيَيةو لة  اب و لة ةيَدوت كاد ةدد  وةى
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 (كةم  881)ةة قةد ى ةيَةا  وفيَباة  و كةىكةت ةةو  ةيَةا  ةيَدوت و  اب ةة تةواوك
 . و  اتةوضى ا  ةى ةيَدوت ؤؤى دووةاى  ئةةةو و 

ئيَبةةة .  ةةاوىةكَ ئيةةها يم ىةةةيوك لةةة د ى و ك وآلت ةةةةو ةةةى كةةاىك حيةةز       
كة  اىن ىةد   ( وة ةة  خةاىوو)ثةوة ةاويةك  ةامشا   ةةةو لةِةلَ  اوىةوَياة  

ةةةو و  ( حةة ةت  وة ةة  دميةكداوي   يفف )ك ةاوك ثاوتةختةكةن و حةة ةتةكة
حيزةةة  ئييةة اكي كةةة ىةةاولفةةةتاح ئي ةةباىي  و وةةا  ى ةيةةس ىةةةىل ةاوةةداو ةةةة    

ةةة  . و ىةىل ةاود وةىكدد  وةى كييةكاة  ئةو حيز  و حةة ةتةة ةةةو   ( واملني)
ضةةةك  جىىاوجةةىى  اوكةةاىو  ئيَبةةةوا  ئةةةكدد و ةةةة  ةةىك ةةةدا ةةلةوةةتيكييةكاةةو  

اةطةواةةةا  كةىدوةةتا  ةةةى ثيَيةةبةىِةكاة  خى ةةا  لةةة كةىدوةةتا  و ةة ةةيَة    ئة 
حيزة  ةةى ك دميةكداوي وة ةة   . ؤؤىوي  ئةضةو ةى ةاو ىةاوت و خةاىووك ىيَدا 

 .ليكيكيزب  ةةةو -حيزةيَك ةةو ةاو ىةوا  ةة وى ياليزب و ةريوةاو ىةك  اىك يزب 
ِةةوى تدو  ؤوةا  ةةةو لةة ئيَبةة      دوو ِىىةاةةاىك كة لة وةىوا و وة ةة  ىووواةةاا   

كةوت، ىووخاةي كى اىك وة ةةي دميةكداويي  يففي واخةد وة ةةي خةاىوو، ئةةون  
ةةةو لةة وةةىوا، ئةةب      ة ةتي ةةى دو  ئةتاوةي و وةوةف ؤ ىةةو    دوةة ِىىةاةي حة

ىووداواةة كاىوطةىويةكي ةةىوَكييا   ةةةةو لةوةةى ئيَبةة، ضةةةةة ئةةو دوو يوةةةةك       
اىوي ئيَبةةةوا  ئةةكدد لةةة  اتةوضةةى و  ة ةقي وةةةىةاؤك و لةِةةةلَ   كةةوت  ؤؤى  اوكةة 

وة ةةي خةةاىوو و ت حيةز  و حةة ةةت ةريوىةا ةيا  ةزوةك ةةةو لةة وى ةياليزب و         
دميةكداوييةو   ةلة ةةطاةاةيا  ةى  اوكاىن لةِةلَ قياد ك  ةىكةؤواا لة قةاؤاجني  

 .وئيَبة، واتة لة قاؤاجني ةزووتكةو ك  ىىة طيَدةوي ىيَدا  ةة
*     *     * 

 ةؤ ةةةةى ةةةةوا  كةةة ئةةةةاا يَةي ةاوةةداوك ئيَبةةة ةةةةو،   ىؤيوَةةك لةةة ةيَةةدوت لةِةةةلَ
وةىداةي قةو  وةا ةىائيبا  كةدد كةة كةوةاوةتيي دوو ةة ي ةةةى ك دميةكداوةيي        

 ة  لةةو ثَيش لةة ةةغةاا قةو ةم دوبةةو، ئةةب        . ةةلةوتني ةةو لة ثاو ةاوف حةوامتة
 .دةةو ك حيز  و ىوَةخداو  جياجياكا  لة ِىىة ثاةةكةداوةىداةة ةة يَك ةةو لة ةةوةىكد
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   ةة قةو  وا ةىائيم ِةت    و تى وةت جاىن دوةةة لةة ةةغةاا وةةك  ا  لةة      
ِةةةةتي ةىضةةةي ةةةةةو ئةةةةو   . كىةةوةةو وةةةةكي حيةةةز  وىوَةخداو كاةةةةاا ةيكيةةةة   

كىةةوةةو وةةة؟ ثةةيَم ِةةةت لةةة دوان  ةةةىةن ىةةةى   و ئي ةةدائي  ةةةةو لةةة وةةالةي   
ثيَكاوك ثيتطريوي كددةةي  ىىة ةي ةةلةوةتيكاا ةةةو، كىةةوةةو كةة       دا لة8669

ةيَجطة لة     ة ةو ىاتةا  واةةةو كةة ةةة ةةاوك ضةةةا كةوةاوةتييةكي  ةيةىي و         
وى يالي ةةت و ةةتةةةةو وي ىةى ةةةةةو   ىلةةةةتي ىوَةخةةةداو وةةةاخةد كى ةلةةوةةةةت   

. د و ىةطدو  ةى ثيتطريوي ةزووتكةةو ك  ىىة ةطيَدوي ةةلةوةتيكييةكا  و ةةاوك    
ىةيوك و خةود دو  حةوي  ةدا، تةةيا  ة  ِةةد ئةةو  ةةة      وةةا حاةز و ئيها يم

 ي  جىىوَك جيَبةجيَ ةاةيَت و حةة ةت ةة ةاوك ئيَبة و ئةو ةاو  ةاوةداواةة  ىلةةةت   
ةة وةىوةىة اةيَةةو  ِةت  وةىين    ئةقفةييةةد واةةةو كةة  ىلةةةت لةة      . ةاةةخييَت

ةةة ثيَةةةيكةةو  ثةيَم ِةةت  ة  و      ! و   ة  ةةةةةوب  ئة! حةة ةت  ىيَدا  و ىةطدو 
كىةةوةةو كةةةو لةةة  ةةالةي ئيَةةة  . وةةةةاح دوىة ، ئة اةةةة ةةةةوو . و د ةاوةةة  ةةةةتي

ةةة تةة ان و ىةا و ثةةمياةي     : كة  اتيكة د ى و  ةة  اوىةنَ  ةؤ ةةىب ِةت !!ةةو
 !ثياوك وا ةةةني ةا ة

اىتي كةاىن لةةكةا  و لةة     ا  ةيين كة وةدتيَدن ثة ( ةح ني ئيها يم)لة ةيَدوت 
 .وتاىوَةم لةوةى  ايف ِةلي كةىد ةةووي( ئةحلةىةوية)ِىظاى كةواةاا 

ئةو  او وة ضاو ىةواةي ثاوةثىىت ةةةوو  د وةتبا  ةةةةووَت،  ةة يا  ةة اةي       
 َي  ةةىك و    ةةة دوو ىَوطةان جيةاواؤ و ، ىؤيَوةك لةة ةزوةك ةاوضةةك ى و ةة لةة          

 .اةداةةو، كات  ة ا  و    ضاو ىوَبا  كددةيَدوت لةوةى  ةوىياوَك كة ةى ا  د
 ةة يا دكتةىى   . و  ةةىدووكباةي وةةاى كةدد     اىوياويَةي كى  ةى ا  ىاو وتا

ةةى ك  يفف  ةى ىؤِةاى كددةة    و دوس حةداد ةةوكة ئةو كاتة كةواوةتيي دوو ة ي 
ةةةةو، ثةةاو ةيةةة وةةةىاتيَك ِةةةىةا  ةةةة ئىتى بيةة ، دكتةةىى و دوةةس دوو     ةةلةوةةتني

 . وينَثاوثىىتي دا
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لة  اب و ةيَدوت ةزوةةك  اةطيَك لةِةلَ كات  ة اةاا كةاتي ؤؤى خىمشةا  ةةدد     
كات  ةة ا   . وةى ةة ةاوي وياوةت و ةاوي ؤؤىتدن وادِاىويةكامنا  لة وفيَباةي

لةةةة دلَ و ةاخةةةةو  ثيَيةةةةةوتكخةاؤ ةةةةةو،  . ؤؤى ق ةةةةخىو و خى ةوو ةةةت ةةةةةو
 .ةزووتكةو ك كى ىةيز ي خىو ئةوو ت

لةةوكَ ؤؤى  . ةية ىةؤوةت د ىة تي كددو  ةةى ةةاخنةاىد   .  ات ةى  اب اب جةيل 
ةة دلةطداةييةو  ةة  ين ِةت كة لة  ةوَكيَك داةييةتبةوو  لةِةةلَ د  ثةاةز  كةوةاا     

ِةد  اب جةةيل ئةةو   ةاىري  و ةزاةةة     !  ةؤ ةةى ةةوا  دى ة   ين ةاوية تةو 
و وا ئةكةةب ئيعتيةزاىت ةةى    ئة يةةو د ىة تتةا  ةةى ئةكةةب     . خةوالةي لة كةنَ ةةو 

 .ة يَكيَتةو  ضةةةة    ئةؤا   اوىةنَ  ةؤ ةةى جةةاة  ؤؤى خىو ئةووَت
لة  الةي وةكيَك لة  اوىةوَةاةي  كاا ئةو  ةو  تا ةةى  ةةوا   ةؤ ةةى ةة  ةيعدن  
. خىن و ةة د ةطة خى ةكةك ِىىاةيي ِةت و  ةووَةي وةكجاى خىو و ةةةتاب ةةةو  

كةة لةة   (  ةة يا ئةاىاب  ) ة ا ، كات  اوةاىن  يَ  جةيليش ةيَجطة لة    و كات 
ئةةو ئةِةىةاوةةو  ةةى    .  ي د جاةي يوا  لة ئةلةباةياو   ةاتبةو و  لةة ِةلةباةةاا ةةةو    

ةةغاا و لة  اب يوااةةو  ةىو  ا لة  اوىةوَيةاةي ئيَبةةو دكتةىى وةفيَبا  ئةةلفةو و      
 .دكتىى ةةخدن غةؤاليبا  لةِةلةاا ةةو

 
 ؤ ئةلبانيالة سورياوة ب

 . و  ةة ةدةؤكة ِةويتبة ظيةةكا( اب)لة 
ن ئا ىؤا و  اوىةوَي  كالةي و  ةة ةو تة ةة ، لةة تيةدوين     (ةةئادن  ةي  ةمحةد)

ئةةةو . دا لةةة ظيةةةةكا  ةةات ةةةةى و ثةةريب ةةةى ةدؤكةخاةةةةن ظيةةةةكا     8693وةكةةة ي 
ؤوةاتد  ةةوةكطةويتكة ا  لة ظيةةكا تاب و ضيَووَة  خى ي  ةةةو ضةةةة دوو وةالةيَك  

 . ةةو وةكبا  ةةدوبةو
ضةةةةا ىةؤي و  ةةةووَة  خىمشةةا  ةةةدد  وةةةى ةةةة تاوبةةةتي كةةة كةةات ةةو ةةريوا   

 ة  و كةات   .   تةةاو لةونَ ةةو و ئةو كاتة د و  كددةةةو ةةة خةوَكةاةي دكتةىىا    
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ةةو ريواةيش لة قىةاغي ةاو ةةان و دواةاو ةاويةةو   اوىةوَيةةتيبا   ةةةةو، ئةةو و      
اوا   ةةةو لة    ةةآلب ةيةةد و ةييةتيباةثةىو ىوي و دلة ةىؤوي    ةةئاد ىوَباؤوَةي جي

 . اوىةوَيةتي واك كددةةو ؤؤى ةزوك ةني لة وةك ن
. كة لة ةدؤكةخاةة داةةؤوم ةةئاد ةةة دوو  ةت ؤؤى ثيَةةةةي و  ةةىو  ا خىويةم     

. ثيَةةةةيم و ِةةد ئةةو تا ةةة د وةتبةو وة     . ِةتي ةا ةةدةؤو  جاةتةكةةت و ىِةدو    
ةة د وةتبةو  ةةةو لةة    ! ِةد  ةى ئة ةب ثيَية. جفةةةىِةكاةت ئةلةيَم ِةتي جاةتان

ِةةتي  . ةدةؤكةكةدا و ةيجا ةوةت و تاقبي تةىاو و دوو كةداو و ثةاةتىلةيَةي تيَااوةة   
ئةو جاةتا ة ةوكةو  ةى ئةو  ةةو كة ةةة كةىلَ   !! تى  اتةوت ةى ِةآللةة وا  ظيةةكا

 . ك  اى و ثيَيبةىِاوةتيي ئةو واآلةةدا ةلةم ئةِدت لة  اتةضىن كاىن وياوي  د ى و
دوو ةب، ِةتي ئةن ثاى ت ضةةا ثيَية؟ ِةةد ةةئةاد ِيةا  ةة ةي خةىب ثةاى ب       

و دوو وةةيَ  ةةةو ين تةةى ئةةةا ح ةةاةي ةةووةةتين  ةةالةي ئيَةةة  و خةةةاىد  و       ثيَيةةة 
كددوو  كة ئا ىؤا و  اوىةوَيةكي ةةجي  و ت تى ةا يَفةيَت د وت ةةةةب ةةة   خةاىدةةو  م 

. دؤيىويةكم ثيَية و ةفي  تةواى ك ةةلطدادويم ثيَية ةى ترياةا 811ئةو تا  .ةامنااِري
ةى ةةدةوم و  ( ظيةةكا ةو )ةيَطة ا  ئةو ةفي   ة ةةا ةةىن لة و  ؤؤى ين وةود ةةو

تةةا ةةةاو  ةةة ةةا ةةى كة خةاحةةاةيزن لَيةةةددب و ةةةةى و ةةةةلطدادن ثاوتةةةخ         
 .وىِىوالظيا كةومتة ىنَ

لةة ةةةلطداد ثةوة ةةاوم ةةة كةة ةةلةخاةةك ئةةلباةياو  كةدد و ةفةي          ةى وبةوكط 
 .ةدؤكةوا  دا يَ و ةةىةوَيا  كددب ةى ترياةا

ضةةةةا ىووداووَةةةي خةةىو و  يَةةووووي ةةةةو يب كةةةوا لةةة ترياةةةا دائةةةةةؤب و ةةةى    
وةكةجماى لة يوامنةاا ةةة ى مسةي حيزةَيةةي  ةيةىيي ئةةوىوثا ئةةةيكم كةة ئَيبةةك          

ةةةة  ةةىن دياوةةةتيي كددةةةي ىوَيوةي ةةتةكاةةو  ثةوة ةةةاوي     قيةةاد ن  ةىكةةةؤن  
 .حيزةاوةتيي ئة ة يبا  ؤؤى كةب ةةو

ةريوةةاو ىة و  يَفةةي وياوةيي جةآلةةةو ك  ةيةىي لةة جي اةةاا ضةةةا ىَوبةاؤَوةي          
ةَيجطةة لةة ىَوبةاؤن وةىظَي  كةة ئَيبةة ةةة ىَوبةاؤَوةي         . دواىن تيَاا جيةا ةةوةةةو و   
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 ةلة ةةطاةاةةو و  يَوووو ئةو ىةا و ةىضةةوةةك  ( وفيتةحد)وة يين و ىوَيوةي تبا  
ىةوَباؤن  ةاو ت ةيتىة  كةة ةةة  ةاووزب      . ئيَبة و ؤؤى حيزةي دوةةن جي اةي وةملاةا

 .وا  ةة ؤ اةي خى ا  ةة  اون ةاوداو ةةو، لة وةىاة ةىن جي اةاا ثةى ك وةةاةةو
و ةيب ة جيةاواؤن   ىوَباؤن  ىى طيَدةوي ئةلباةيان ئةةة ى خةاجةو ىةؤلةيَةي دواى
ةةوةةوةةة  ( دوةدوةة )لة ىةَوةد وك  ةاو ت ةيتىة   ةةةةو، ِيَةاىا و ةةةدوان ئةوويةاا        

 .ى  زوَةي ِةوى ك كى ىةيزب و  ىى طيَدةوي لة جي اةاا
ئة ةةةا  ا   . ئيَبةك قياد ك  ةىكةؤن ةزوك ةةوو  لة  يَفةي  او و لة ئةةلباةياو  

ئةةةةة ى خةاجةةة كةةة وةةةىةةخىوي ضة ةةتبةو، ئةةةلباةيان ( ع.و.ح)لةةة كفةاوةةةتي  
 ةةةو لة ىَوبةاؤن ضةيين  ةاو ت يتىةطييةةو ، منةةةة و ةفةَي ةةوةكي ةةةَن ةةةو ةةى          

وةكيَك لة  ةلة ةةطاةاةةكا  ةى  ةةؤةيي  ةىىو و   . ةزووتكةو ك كى ىةيز ي جي ا 
ةيةدن حيزةي كاىن ئةلباةي ئةو ةةو كة ةة  ىىةو و ةةى ةلة تيةددةي داِريكةةى   

تالةييةكا  خىوا  وآلتةكةوا  ىؤِاى كدد ةةت ةة  ةىن وةةثان وةةوىن    ئةلةباةي و ئي
 .وىظيَتةو  و ت ؤوىةةك وآلتةكاةي خىى ةآلتي ئةوىوثا

   كةة  ة ةت وةالةيَك لةة يوةاةي خى ةاىدةةو  و  ةاخاا ئةةيواب،  ةةلَيةي ؤؤى          
خىو و ِدةطم د وتةةوت كة ةة  ةيَة وةكي ى مسةي لةيوةة  حيزةةي خى اةةةو       

ةد ةاةطةداب ةى وةةىداةيَةي وةةت  ةاةطي ئةةلباةيا و كىةةوةةةو  لةِةةلَ       ةيَددىاب واخ
 .وةىكدداوةتيي حيزةي كاىن ئةلباةي

كة ئةةاا ي  ةكتةةي وياويي حيزةةي  ( ئاكيب )و ( ثيَدو)لة ةدةؤكةخاةة  اوىةوَيا  
ثيَدو ثيَش ضةةا  اةطيَك و ؤوةدن د ى و ن  . كاىن ئةلباةي ةةو  ثيَيةاؤويا  ليَةددب

 . ةيا ةةو و ئيَ تاو لة و ؤاى ت  اتبةو  د ى و  و ِةىةاةةو و  ةى كاىن حيزةيئةلبا
حيزةي كاىن ئةلباةي ةةوةىكدد وي ئةةة ى خةاجة وي تبيَةي تاوبةتيي خىوةا   

 ة ةو كادىوَك ئةةةو والةي  اةطيَك ةطةىةوَتةو  ةى وةى كةاىن ثيَيةةوك ثةيَش    .  ةةةو
ةىؤكي ئةجنة ةةةي و ؤوةدا  ةةةو وةالةي     حمة ةةد  ةيخى كةة وة    .  اتكة وةى حةكبيةا  

 . اةطيَك ئةِةىةاوةو  ةى كاىن ثيَيةوك خىن كة لة كيَفةطةوةك  كيتةكالةاا كاىن كددةةو
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لةةو ثيَش ؤوىةةةك   . ئةلباةيا تاقة د ولةةت ةةو كةة ئةاوين تيَةاا قةد غةة كداةةةو     
ةن ؤوىةة . خةلةةي وآلتةكة  ةوةةلةبا  ةةةو  و كة اوةتييةةكي  ةوةيةيي تيَةاا ةةةو      

لةةةب .  زِةةةوت و كفةيَ ةةاكاةيا  كددةةةةو ةةةة قةتاخباةةةة و ةةخى ةةخاةة و  ىؤ خاةةةة 
ىوو و   ةلةةوةك   يَوووويا  كدد ضةةةة ىوَطدت  لة ئاوني ةة ؤؤى  فة َ كاىوطةةىوي   

 .ثيَ ةواةةك ئةةيَت و ت ىووواا
لةجياتي ئةتيَ  لة  يةاخناةةوةكي حيزةياا داةةةؤوَكداةةوب كةة ِةتيةا   او وةةت     

 ةوةةى ئةو حيزةة ئيَداةيية ليَد  ةةو  كة  ة ةووا  دكتىى ةةةو ، تيَطةويةتم كةة    لة
ةةةو  كةة وادوةا   ةةى ؤوكةاوو  لةة       ( واؤ اةي ئيكقيالةيي تةد ك ئيَدا )ةداد ىاةي 

 .تاد..يب، دكتىى جةيل و دكتىى ئيها يم و كات ئي باىي  
ثةىو ىك خىواةةةو  ئةةكدد   ئةلباةييةكا  ؤؤى  اةاؤويا  ةة ثالةةواةيَةي ةييةتيباة 

كة لة جةاة و  ِىىة ثاةي ترياةةادا ثةوةةةىَوةيا  ةةى كددةةةو ةةة وةةاىن ئةوة  و        
ىةمساةييةةكا  ضةاىوةةد وةالَ ئةةلباةياوا      . مشييَدوَةي ةةىؤ و  ةة د وةتييةو  

وةالَ د ىوثةىةاةةاةةو  و    15 ةى  ةاو ك داِريكددةةو، ةةآلب دواجاى ئةوةةةا ى ةيَ  
 .اةيان  يَكاةةو  دنوةكطدتين ئةلب

دا 8693/ 5/6 ةة  لةةة ئةةةلباةيا ةةةةوب كاتيَةةك  ةةةىةك ىةةةى   و ئي ةةدائي  لةةة     
 ةلةطريوا و لة كىتاوي ئةو وةةةى دا ةةوب كة وةودن ؤؤىن ةيةدن و وياويم لةيَ  
و ىِدت، لةو  او وةدا ِةوَم لة ضةةا وتاى و  ةحاؤ ى ك  ةاوىةنَ ئةاكيبي ِةدت كةة     

و (  ةةةىدىا)وةةةىداةي ضةةةةا  ةةاىوَةي و ت  . يةةز ثيَيةةا  ئةةةِةت ةةوفةوةةةيف ح 
ب كدد  ةىو  ا ضةةا ِةةاوَةم ةةيين كةة ئةةو وا  ةييةا  ئةةدا جيةاواؤوي       (دؤىو )

يدنَ و  اى ةا يَفةدوَت لة ىووك  ةوَين خةوَكةا  و تةةاىووة  و ئييةةكاى و  و لةة     
او ،  ة ةو ىوو كاةي دوةةن خز ةتطةؤاىوي و ت ثدؤي كاةي ئةاوو ئةاو ىؤ و كاى ةة   

ثةاو  . ليكيكيةزب ةةةو   -ئة ة و ت ثةودة ووَةي وى ياليز ي ةريوةاو ىك  اىك يزب 
تةواو ةةوةي  او ن وةةةى كةب ةة ىةوَطاك ةةلطاىوةادا ةةةى و تةىكيةا ِةىةا ةةو  ةةى      

 .وةىوا و ِةويتبةو   اب
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 ةى ةى ةري و ىويش لة وىةيان ثاوتةخ  ةةلطاىوا ةة ىوَةةوت جةيل  ةؤ ةةىب  
وةك ةاويكةو  ثيَم ِةت ِدةتيَةي ِةوى ب  ةوة لة وةةةاى تي تةىكيةا    ةيين، ثاو

لة وىةيا،    ئة ةووَت ةة تةىكيادا ةدةؤ ةو  ةى  اب ةةآلب ظيةز ب ةةاد ةيَ و ئةةلةيَ     
جةةيل ِةةتي ضةى  ثةوة ةةاويا  ةييةة      . ئيَبة ثةوة ةاميا  ةيية ةة وآلتي ئيَةة و  

كةات جةةيل ؤؤى ةةة    . وة ةةةت ىيَداقةي  ِةد ئاخد    ثاوثىىتي وة ةةي خةاىووب  ة
ئاواةي كاى كةك ةى ضاى وةىكددب، لةِةلةبةاا  اتةةو  ةةى كةة ةةلةخاةةن تةىكيةا،      
ِةتي    ؤؤى  اى ؤاب تى كاةدا ةة ق ةو  خةىوك ةةة و  ةىىن ظيز كةةوا  لةوةةى    

ةةوجىى  .     ىى كةك ىلَ ئةد ب و ئيبزاكاةيييا  ئةؤا .  يَزوَةة لة تةةييتييةو 
 .بةجيَي كدد ةىب و خز ةتيَةي ِةوى ك كددبجيَ

لةب وةىداةةدا ةىب د ىكةوت كة  ة  وةكةةب كةةىدن وياوةيم ئةةلباةيا ةبيةكم و       
 .ئة ة م لة د ةتةىك ةري و ىويةكاة  وةكيَك لة  ىؤ خاةةكاةي ترياةادا ةةوو 
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 دا لة ناوضةى بالَةكضةند ويَستطةيةكي هةمةرِةنط لة ساآلني ذيامن

ىؤيوَك  ةىدوو  يَدكى،  اوىةوَم  يَدكى ةيَةةو لةِةلَ  يَدكىن  ةياى  ىكدواةي لةة  
   ةريب كةوتةو  كةة كةات  ةيَدكىن    . ةكةةك حيزمبا  لة ةاوضةك ةالةةت وةىداةيا  كددب

 . ةياىب ضةةا جاىوَك لة ةةغاا دوة ، ةةآلب  يَدكى ةيَةةو  اوىةوَي ؤؤى ةزوةم ةةو
ن دا ةةط، و  ةةةىدووكيا  داواوةةا  كةةدد (كايوةةك)دكىن  ةةةياى ةةواةكا ةوةةةكي  ةةيَ

ةيخةوَكبةو  و ىان خى يا  ثيَ ةفةيَم، ةى ىاوتييش  ةيَدكىن  ةةياى ةةة ى مسةي ةةة      
ةاون كايوك و خاو ةااىوَتيي ئةةو ةةواةكا ةوةة ق ةةك ئةةكدد و  ةيَدكى ةيَةةوةيش       

يَ ىاو وةةتا  ثةةيَم ِةةةت  ئةةةب كةةة خةوَكا ةةةو  ةةةةة. يوةةةةطدن ةاو ىةؤكةكةةةك ةةةةو
ةةواةكا ةوة لة ىووك  يَفةي وياوييةو  ؤؤى ةا ة و ِىىةاةةاىويةكي ةكةىة تيي تيَااوة 

 .لةِةأل ئةو ثةودة و و ةريوةاو ىةاةةك    ةي تبةوب لةوةى كايوك
 :ةةواةكا ةكة ضةةا خالةيَةي وةى كيي تيَاا ةةو كة وةىجني  كيا  ىاكيَيا

كةواةةك تاواةةكاةي كاةي  اوييا  ئةجنا ااةةو لةة كة ةتين    تاواةباىكددةي ئةو -
ئةو ثىلة  يةىييةك  ة ياكدا   ةىو  ا تاواةباىكددةي ئةو كةواةة ي تيَةاا ةةةو   

 .كة لة ثيت كدد و كةو  ةةو 

ةةواةكا ةكة ةة ىووةي داوان ةةى ك ةييتباةيي كددةةو لة ةيَةا  كايوةك و ثةاىتي    -
 .قياد ك  ةىكةؤواا -ي  يةىيي ىيَدا  دميةكداتي كةىدوتا  و حيزة

 .ةاوي ةداوةتيي كةىد و ىةى ةي تيَاا ةةو -

د ىةاى ك ةاوخىن كايوك، ي اى وةكي ؤؤىوا  د ىكددةةو لةة ئةةةاا يَتيي كايوةك    
 .كة ؤوىةةوا  لة وةىكدد  ةاوداى كاةيا  ةةو  ةة تى ةتي تدوكىكي و خياةةتةاىوي جىىاوجىى

ا  لةةةي ةةةاو ةةةةو و ةةةة ى ؤا ةةةةان و ثيَخى ةةبةوة  ئيَبةةة  يَفةةةة وياوةةييةكةمي
 . خىوا  ي اى وةكي ؤؤى ا  لة ةةواةكا ةكة ضاثةدد و 

جة ال ةةةةؤ لةة ةةووةيكَيةاا لةةب ةاوةة دوواو  و  ة  ةةة ةة ةااى ئةةؤاةَيت لةة          
 ةىضةةا  خىن ئةلةيَت  يَدكىن  ةياىب لة ئةةلةباةيا دن و ِةةتي ةةاىو     . كاى كةدا
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ةةوويين ةةواةكا ةكةدا ةةآلب ق ةةكاةي جةة ال ةةةةةؤ جةىىوَةي      ةة ااى ةةةةو  لة
 ة  ةةىةا ةةةاوك ةةة جةة ال ةةةةةؤ ئةةةلةيَم  ة   يَفةةي وياوةي ئةةةو        . تةد ئةِةوةةةيَت  

 .ةةواةكا ةوةب ثيَ خىو ةةو و ي اى وةكي ؤؤىب ليَ ةآلوكدد و 
ددب،  ةى لةو ىؤياةةدا ةةو كات  ةوعةد ةاىؤاةي ثدوياىن ئةو ةةواةكا ةوةةك ليَةة  

 .ةة ة ا   يَة  و آل م داوةو 
*     *     * 

 
 شةرِي سةرضيا

ثةاو ئةةو ك   . ثيَةااداةيَك لة ةيَةا  ثيَيةبةىِة و جا ةةكاةي وةىضةيا ىوون دا   
ثيَيةةبةىِة ةةوةةةىواةاا وةةةىكةوت، جا ةةةكا  ثا ةةطةؤ ةةوةةةةو  و ةةةةى ةدةوةةاىن    

ن كةات ئيةاىو    جاىوَةيةا  لةةي  . ليَبةىدةي  ىىو كةوت  و ِةىةاةةو  ىوزك  ىىو
ثةاو ىؤويةتين   . ةةوب خةىوةي ثاى  و ئاؤؤخةثيَااةي ةةىثدوةيَةي ئةةو تاقبةة ةةةو    

 ِةت  ضيية؟! كاةدا ِةد كات ئياىو     ثيَيكياىوَةم  ةوة
ِةد ةىضي ثاى  و ضةت و  ة ةو ثةوة ةاويةكاةتا  لةِةلَ ئةةب جةىى  كةوةاةة    

ةةيح  و دووىوةا  خبةةةةو     ىاوتةوخى ةاكة  لةِةلَ ضةكااى كاةيا  كة  ة ةووا 
ضةةةة كة ين حةة ةت ةةو  و ئيَ تا و ئةوواو ئةب وةةىؤكة  . لة وةىؤكةكاةيا 

 !!جا اةة ةة ىاؤقي ىؤقي خىوا  ئةةيك  و ئي  ليَيا  جياةاةكةو 
*     *     * 

ةري و ىوي ئةو واآلةةب ئة ةةا  ؤؤى  ةةة خى ةي و ةاخى ةييةو   ةة ةو كةات لةة       
ض  و ئةلةيَي ئيَ تاو لة ةكةةكةةك كةاةي وةثيكااىدا لةِةةلَ ئةةو  ةاوىةنَ       واد ا دوَ  و ئة

لة كىةةوةةو كا  و  ةةاقة ةة و كتيَة  خةوَكاةةةو  و  ة ةقي     . خى ةوو تاةةدا ئةيوم
 ة ةجىى  و ِالةتةوِةثي ةاو  اوىةوَيا  لة  ىلةة ِةوى كةك ةاى ِادا و ضةكيين ثيتةةكا    

جاوةوةةةةكا  و ةةةةةىةوَةددةي د وةةةتة د وةةةتة    لةةةة يووىك ضةةةاثخاةة و ليَةىلةيكةةةةو  لةةةة  
وةةىووك   ثيَيبةىِةكاةي حيز  ةى ةةى كاةي  ةىة، دميةةي ئةو ضادى  ة ةةوكةك خةىب لةة   
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ةاى ِاكة كة كاةييةك  جةا  و د وىِرياو ةةة وةةوؤاوي و داىن ؤؤى و دميةةة   يَةز  تةختةة      
 .اغةؤ و قةلةةبث ةوكةكةب كة تاو  ىاوتةىوَةي لةوةى ةةو لةِةلَ  ةةاكَ كتيَ  و ك

. ىؤيَوةك ةىىدو ةاةَيةي خةوةت كةداو  و ئَيبةةو تةقةة ا  لةة ةدةؤكةةكا  ئةةكدد         
دوان ةىىدو اةةكة تة ا ا ا  .  ة ةكيَك دان لةو تةيى  جةاةة خكجيالةةوةن  كيش

 .كدد ضادى و  يَز و تاو  ىاوتةى ثاىضة ثاىضة ةةو  و ِدة و دوكةلةيا  ىلَ  ةلةةةوتا
ىةو ةىىدو ا ، ئيَبة ةزوك ضيان ؤؤؤت ةةوو  و لةة  يَد ةيَةي    ةى لةو واداةةك  ة

دوي كاا، ةدؤكةكا  ةىىدو اةيا  ئةكدد و ئة ةةا  ةزب ئةةةوةةو  وا ةا  ئةةؤاةي ةةة    
وا ي  ىىو ئةو كاتة ئةةااب ةةو لة حيزةةاا و تةاؤ   ةاتبةو     . ئةىؤ و  ةةوواو 

اتةةدا   ةتةةا ضةاوىة و    د ى و  لة  ة ةو ةداد ىاةي دوةةة ةيَتاقةةت  ةةةو، لةةو ك    
 اواىن ليَةدد كة ة يَتة ةاو كةةة تةواى كةك  ة  و   ةتةةاو ، كةة وةةىك ثيةاكدد      

ئةِةةى ةىىدو اةةكةة   . ِةد ةةو ئاِاداى ةة  اىوَةي تيَااوة، ةةىةاوة  و  ةاو ةةةو   
ئي  ةى ىؤين دواوةي ةاىد ةا  ةةى ةاى ِةان     . تةواو ةةةةواوة وا ي ِياةي د ىئةضةو

باةي كةةىد لةة ةاوضةةك د ىةةةةان ىاوةات كةة  ةاوىةنَ ح ةَي  ىةاىر          وةكيَتيي ئةةدو 
 .ئةوهد ةةىةوَة  و دووى ةةو لة  ةىة و ةىىدو اةي ىؤياةةك ةدؤكة جةةطييةكا 

و لةة ةزوةك ئةةو  ةةَوكاةةك ئَيبةةو  كةة  ةةلةبا         ( كةةةة تةةواى   ) ةى لةة ةاوةي   
يكةة ِةةىةا  ةةةدوان    كةوت: ئةكةةا، د ىكةوت ئةو  ةوَكة ئاواىن ؤؤىن كىةي تيَااوة

ئةو ثاىضة ؤؤىاةةك  ةةاوَةيا  لة قةآلوي خاكاا ةةةو  و ةزوةةةك ثةةجنا ثاىضةةوةت     
 .لة  ةىدوو جىىك دىووتةداو لة كاةزا و لة ِ َ دؤؤىاةةو 

 ة ةو ئة اةة ا  دا ةة كةات داىا تىةيةق ضةةةةة ر و ت  ةتةكا  و ر و ت ئةةو      
ئاوةاىدا ةةاون ةةة اتبةو ِدةطييةا       ةوَكةك كة تا ئةوكاتةة لةة ىوةزك  ةةوَكةواى و     

 ةةةةةو، ثةةاو ةةةة دواداِةةةىةاةي ؤؤىن  ةةاوىةنَ ئيةةها يم ىةةةيوك كةةة وةةاآلةيَةي ؤؤى  
خةىوةي ئةب لَيةىلةيكةو وةة ةةةو ةةى ثيةةكني ةةة دوان ؤ ةاةَيةي ةةةؤاةداودا كةة لةة          
 يَفةيَةةةي ةيَةةةا   يكةةا و كةىدوةةتاةي  ةةةؤاى  ا وةةالَ لة ةوةةةةى لةوةةةى ئةةةب  يَفةةةة   

 .ِاةي و  اتةوضىوة ةةكاى  يَكداو ةاؤى
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ى  كةووةةي ئةةةب ليَةىلةيكةةةو  ِةوى وةةةن  ةةاو  و ةةةدا و  اوىةوَيةةاةي  ةةاوىةنَ       
ئيها يبةةي كىضةةةددوو ا   ةةةولَ ئةةةد و  ةةةة  ةةىن ضةةةةا  ةةاى ؤاوةكي ِةةةوى و   

 .ليةىلةيكةو كا  خبةوكة ىوو
ىاِةواةةاةي  كة ئةو دؤؤىاواةة ا  دا ةة كات داىا كة ئة يين ِيتيي ىؤ ةكبرين و  

 ىىةو ةةو و خةىوةي ىوَةخ تين ثيَياةطاوةكي ِةوى  ةةو  ةى د ىخ ةتك  ىووك  
ِة ي كةىدوتا ، ئةو ةةو ثيَياةطاكة لة ضةةا  اةطي ثةيَش ىوَةةةةوتك   ةةو      

دا كداوةةةو  و  كةةيش ةةةاة  كداةةةةوب ةةةى ئا ةةةةطي كددةةو كةةةك،  8695جةةةؤائريك 
 ة يا داىا تىةيق  ةة ةوك داةةداو  لةة     تة ا اب كدد ئةو ئاواىاةةك    داةةوب ةة

ا  تيَةةااةةو، يثيَيةاةطاكةدا كةةة د وةةا  خةةلةةي ةيَطاةةةة لةةة وياوةي و ىؤيةا ةةةووةة   
دوةاىوي  ا ىوةتا   : وةودوا  ئةكدد و ووَكةوا  ئةِدت ، وةكة وةكة ليَيا  ةةووةداةةو 

 .ةاىو   ةي   تةةا ةى  ىؤ خاةةك  ىىةو
اؤوم ةةو  ةةةآلب لةة جيَياةةاا ضةةكبا  ةةا ةيَ       ةى لةووَاا ةة كات داىاب ِةت    ىة

 .ضةةةة ةة دواىوي ةة ااوةةتيَ و  ةلةةي  ةخ يي    ةني
 . ةؤاى وآلو لة ِياةي ثاكي  ة يا داىا تىةيق

 
 كتيَبخانةى ئازادي لة طةآللَة

دا ةى وةكةجماى لة  يَوووك ةاوضةةك ِةآللةةة و   8691ن ئاؤاىن 88لة واآلةي دوان 
بخاةةوةةةكبا  لةةة ِةآللةةةة كةةدد و ، كتيَةة  و ِىظةةاىك  اىك ةةي و     ةالةةكاوةةةتي كتيَ

ثيَيةةةةوتكخةاؤ ا  تيَةةاا ئةةدؤ ةةت و ةةةآلو ئةةةكدد و ، كتيَةة  و ةا يفةةةةكاةي  ةةاو  
ت يتىة  ةة ي وةى كيي ئةو كتيَبخاةةوة ةةو، ؤوىةةميا  لة ةةغةااو  ئةةكدةن لةة    

ا  و  ةةانَ جاىوش ن  ة يا  ة اةي  يَ  ةةىن، ةة  ةىؤ(ةرين ةةنَ)كتيَبخاةةك 
ةا ةةك ئةةةاىد،  ةة  ةةىب ئةةةووةييةو  كةةة ئَيبةة ئةةو ةريوةةةاو ىة  لةةب ةاوضةةةوةدا        
. ةآلوئةكةوكةو  ةة  اوىةنَ ضيكييةكا  ةفةيَ ئة اةة لةة ح ةاةةكةك ئيَةة  دا ةةيَكيَت    

 .لةِةلَ  ة يا  ة اةاا وةىبةت و ق ةك خىمشا  لة ةيَةاةاا  ةةةو
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ةا يفةةة ا  ضةا  ئةةكدد، لةِةةلَ ي اى كةاةي       لة ضاثخاةةكةك خىمشا   ةةةانَ 
كة ؤ احنةالةي لقةي كةىدوةتاةي حيزةةي  ةيةىيي ئَيبةة،  واتةة        ( ىوَطان كةىدوتا )

وةةش ؤ احنةةالةي  (طريىىا العىىع  )قيةةاد ك  ةىكةةةؤك ةةةةو،  ةةةىو  ا ي اى كةةاةي     
وةىكدداوةتيي حيز  ةةو ةة ي اى ك ؤؤى لة كتيَبخاةةكةدا ةةآلو ئةكداةةةو و ىؤي لةة    

. ؤي وةىداةةددةي خةلةك ةى ئةب وةىضاو  ِة ةداى  ىوو لة ؤوةاد ةةةو  ةةةو   دواك ى
 .ئةو واآلةة ِةآللةة و ت ثاوتةخ   ىىة ي ئةوفةل واةةو

 
 دياردةيةكي لةبرينةضوو: عةلي زةردةشيت

 - 4599وة تا 4595لة  -
 (شتىعةىل زةردة... )لة كةسايةتيية ناسراو و دةطمةنةكاني ئةو ساآلنةى ناوضةى باَلةك 

 

 ةى لة ىؤياة  وةكة ةو  كة ِةويتبة ةاوضةك ةالةةةت لةة ؤؤى كةةو ةةاوك ىةةىل      
 .ؤ ىد  تيم ئةةي ت و ت ثياووَة  ةة  ة ةجىى  خاو   ةاوةخةاو

 ةةاوَك ةة ق ةخىو و  ةةاوَك ةة تةىفيقا ى و  يَت و  يَد بةى  وةى  ةة ةو  
يَةي تةواو ةةى ئةةب ثيةاو      ةىكا يَةيا  ةةتةةيا ةاةيَت ةة و وف. كةو ةاووا  ئةةدد

. كة ئةةتةا  ةفةةيَم لةةب جةىى  ثيةاو   ةةى ىةةلي ؤ ىد  ةتيم دوبةةو تةا ئةةو ىؤي            
ثيةةةاووَةي ةةتة ةةةةةي تيَةةةةةلَ لةةةة ىاوةةة  و ىاوةةةتطىوي و ؤ ةةةاةزا  و دةيادوةةةا ،  

 .خى ةلةةيَش و جكيَة ةدؤو،  يَت و داةا
. ةاوةيا  ئةةكدد   كةواةيَة  دوةةو ةة خاو   ئةؤ ةو  و خةوَكا واى و ؤ ةاةزا  

ؤؤى ةةثةلة ةةوب ةى ِةوية  ةةةب ثيةاو  ةةتة ةةةةك كةة ئةواةةةك ةاوةيا  ئةةكدد         
ةاوكيَفةةكا  و ِةآللةةةة ةةةة  ! كةوةيا  ةةواةةةةةؤاة  ىةةىل ؤ ىد  ةةت  خةةلةة  كةوَيةةة   

كة ضةو ة خز ةت  خى م ثيَ ةاواةا ؤؤىك ثيَخىو . ئةتة بي  ةية وةىات ىكَ ةةو
. ى ةوو تي   ا ىوتا ؤ ىد  تيم تيَاا دىووةتبةو ةةو،  كيش لةوةكةب ضدكةو  خ
ةيَجطةةة لةةة ؤ ةةاة  خى ةةا ، ىةةةى ة  و تةةةىك  و  . ثيةةاووَة  ةةتة ةةة  و ىووخةةىو

ئةو ك ثيَش  ة ةو  تيَك وةىجن  ىاكيَياب . ةاىو  و ئيكطفيزك و  يكاوي ئةؤاة 
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دوكاةةكةك ةةةو، كةة لةوةةى  ةةقا ة وةةى كييةكةك ِةآللةةة دوكةاةَية  ِةةوى ك         
دوكةةا  جيَطةةاك كاوةةبي  ؤ ىد  ةةت  ةةةةو و ةة يَةييةة  ةةةة ثةىد وةةةت    . و ةةةةة

دوو جةىى  ةاةةةت لةة دوكاةةكةةدا     . جياكددةةو و  و كددةةون ةة  الَ و تيَياا ئةيوا
: كاغةؤ و قةلةةب و د ةتةى و يوتية  خةت كةياةاةةةو ، و ةاةةةت  دوو ةةب   :  ةةةو

 .ةك  كاى ةا ة ةو ثيَااوو تيي -واوةى و تي  و ثالت و ثالو  
ؤ ىد  ت  تاقة كةو ةةةو لةة ِةآللةةة ضةاكةت و ثةاةتىلة  لةةةةى ئةةكدد، ضةةةا         
كةىوييةك  ة ةوت لةب دوة خاةةدا  ةةةو لةوةةىوا  دائةةييةتني، كةة  يةةا  ؤؤى     
ئةةةو، لةةةىد ب دوكا  و  ةوتةكةك ةةىد  ياا كىئةةةوةةةو  و  ا ىوةتا ق ةةك    

ئا ىيِةاىك و  يَةووو، وياوةةت، ى خكةة لةة      ق ةكاة  تيَةةلَ ةةو  لةة  . ةى ئةكدد 
 ةةى لةة دا ةؤىاةاةيةةو  و ت    . خةلةك و لةة كاىةةد وةتا  و ةةوةةى اتةكاة  خةىك    

ةة ةااىةةوة  لةة كى ةاىك    . كدوَةاىك ةةوت لة كةىكةت  ةتا كاىكددة  لة  كاوةتا  
 . ة اةاد و  ةةاوَك جاىوش ق ةكاةي ةة  يعدوَة  خىك كىتاو  ئة ات

 ةةة ةو وةةةىكدد  وياوةة  و وةةةىةاؤويةكاةي .    ةةىىةو ةةةةوِةآللةةةة ثاوتةةةخت
 .ثيَيبةىِة و كةواة  ةاوداوك ئةو ىؤياةة وةىوا  لة  ا ىوتا ىةىل ؤ ىد  ت  ئةدا

وة لة كةوَةة  و لةة ضةييةو     (ؤ ىد   ) ةى لة وةى تاو  ليَم ثدوي ئةب ةاون 
ا  تةاقي  وة ةةت ؤ ىد   ، دوو ةب  ة ةو ئةةدو شت  اتةو ؟ ِةتي وةكةب ؤ ىتة

 !كدد و   ي يا  ةةدلَ ةةةةو، ئةوفةة     ةاو ىةب ةة  ي  دوكيَةيش ةيية
ؤؤىك ثةة َ ةةضةةةو  ةة  ةةو ةةة قةتاةييةةةك  ِةوَدةاوةةةلة  ؤ ىد  ةةت  و ثةةاو      

ك خةىك ثة َ ةةخيةيم و ئةةوطةت  يففةةت لةة وةةدا        (خةليفة) او وةت ىوتبةك 
كات حة ةة ىةةىل   . ثيَكج ثيَكج لة ئةةةاىك    تيَةةِات، ةاىو  لة وةدا ةةو د و

 ةةةتيي  ثةىو ىد  ةةو لةة ِةآللةةة و خةةلةة   ةةوليَد ةةةو، ِةةت  ئةةدك  ة          
( وةفد )ضةةا لة ئةةةاىك جةةاةت تط ئةِةةب؟ ؤ ىد  ةت  ِةةت  تةى لةة وةةدا       

ضةةةة تى لة ِةآللةة لةِةلَ ىاةةةضىغةدا ةىوكباغ ئةةةوةتيت، ئةي  ضة  لةة  ة       
 !!ئةق َ تيَةةِةوت ةيَ
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ِةآللةةة خةالَيخةىو ةةةو ى ةيةق ضةايكم دك، تىؤَوةك ق ةة ا  كةدد و          ىؤيوَك لةة 
ِةد كات ى ةيق تى ىةةىل ؤ ىد  ةت  ئةةاوةيت؟ ِةةت  ةةةلة َ      . ثياوةوةك  كةىت

ِةد ةىض ؟ كةات ى ةيةق ِةةت     ! ِةت  ةاوةب. ِةد د ةا وةىوَة  ةا و . قةىةا 
ى ةيق ضةايت  . تدومىالةب لة ؤ اة     خىك ئةثاىوَزوَت كةض     لةب وةِباةة ئة

ئةوا    لة ئيَ تطةك  ىىة م و ةةىة ب ئةِاتة ىامسا ، : ِةت  د ةا ةىت ةطيَدة ةو 
ئة بي ت كاةداوةك  دوكاةةااى لةة ِةآللةةوةة ةةاوك ىةةىل ؤ ىد  ةتيية و ةاوة   ة          
ئةكات و ئةلةَيت ئةو وةالةة ى ةيةق ضةايت  اتةو تةة وةةىب ةةى  الةةةو  مبطدَوةت لةة          

 كةيش ضةةةا ثَييةبةىِةوةكم لةِةةَل خةىب ةةدد ةةة        . ا ةةددوو  د ىِاكةك تد و  ى
ضةةوب ةةى يك، د  ثةاةز  كةوة  لةةي      . ةةىِ  ثيَيبةىِةو  و ثةؤ واةة و كفيَتةو 

ئاك ى ةيق ةةوةى ةاو  خىتاا  اتيت، ةةريت دآ  )ةةو،  ةى د ىكةود  اواىك كدد 
ةةا ب ق ة حةاؤى  ةاو ىةت  ةةيَت ئة (  اتيت مبطدوت لة د ىِاكةك تد و  ىةا ةدد؟

كة ئةةو ئةاوا   ! كاب د ىِا و كاب كىآل  و كاب  اى  ةك ةط ووودا : كددةةو ثيَي ةفةيَم
تةىو  !! د وت  ثَيةةدد د  ةم و ةك ةةةو، ؤ ةا  يَل ةةةو، و آل ةم ةةى ةةدىاوةةو          

 !ئةتةووَت مببةوت ةى يك ئةب  يَتة
 .ؤؤىب لة كات ى ةيق كدد و ةددب

. ةةو لة خةلةة  ِةةوَطد و  ةىوةاك ؤ ىد  ةت     كة ِةويتيكة ةةى دوكاةةكةك ثدة
كاتيَك كة ئيَبةك دك وآلووَةبا  ليَةدد وةك ةى ِةت  ةا ة ةداد ىوكة ئة ة ى ةيةق  

ثدوةي ى ةيةق، حيزةة     . كات ى ةيق ِةت  ةةى ةو. ةا ثدوياىوَة  ليَبةةب. ضايكة
 ىةةىل ؤ ىد  ةت   .  يةىي  ىَيةدا  كةَ  داميةؤىاةةا؟ ئةة يش ِةةت   ةاوىَك ةة ةا       

ضةايت ِةةت   ا ىوةتا ؤ ىد  ةت  ئة ةة      . ِةت  ةةتزاة ، ح ةيَ  كةىةةةيو  ةةةو   
ئي  ؤ ىد  ت  دةياوةت ق ةةك لةوةةى ى ةيةق ضةايت     .  يَووو  و ةاتةا  ةفةيَم واوة

ى ةيةق ضةايكيش   . كدد  ةى لة ةاو  ةة ا و  ةى ضةةا  ا تى ةت ةى كةات ى ةيةق  
ةو ئةةو كةىةةيويةة ةةةو كةة تةى      ِةت   ا ىوتا ىاوت ئةكةوت ةةؤات  خةا ةةريب ضة  

 !ئةوفةيَيت و وةودك  ك  كدد، ِةت  ئة ة ةا ة جةةاة  كات ةاىو ؟
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 زةردةشتى و كاك نورى ئةمحةد تةها
كات ةةىك ئةمحةد تة ا تيَةى ةىك دوَدو  و ةاوداوك ِةىل كةىد ئةو وةاآلةة لةة   

ة وةةالة  ئةةةو كةةة وةةةكيَك ةةةةو لةةة ئةة ةةةى كاة  وةةةثاك ىيَةةدا ، لةة . ِةآللةةةة ئةةةيوا
 و  وةةةةثاك ىيَداقةةة  ةةجيَ يَيةةةت و ضةةةةو  ىوز كةةةاة  وةةةةثا و كى ةةةاىك 8616

دواك ئةو  ضةةةا وةالةيَك لةة ىَيةدا  لةة ؤوكااةةاا و ت ىؤلةةوةةك  ئةاؤا         .  ة اةاد و 
يوةةاة  ةةةدد  وةةةى و لةةة ثا ةةاا وةةةكيَك ةةةةو لةةة وةةةىكدد كاةي ثةةاىت  دميةةةكدات   

ةةىك ةةاووَم ضةةةةة ةةاو ةاوة  ىةةىل       ليَد دا ةا ةووَت لة  يَوووك كات. كةىدوتا 
. ؤ ىد  تيية، ةةآلب ئةب ثيَيةكييم ةةوو  ةى ةةو ك تاؤ  كة كةات ةةةىك ةاةاوة    

كات ةةىك لة كةاىك وياوةي  ىاوةتةوخىك ثاىتيةاا      8698ن ئاؤاىك 88ئةو واآلةةك دواك 
ىاة   اتةوضةىكة  وةةكيَك ةةةو لةة   . ةة اةةو، لة ِةآللةة و ةاوضةك ةالةةةت يوةاة  ئةةدد وةةى   

 .دوكا  واخةد ةفةيَني واةةكةك ىةىل ؤ ىد  ت  و دؤوتاوةتييا  خىو ةةو
 !!!لة ثدة تيَة ةو 

ةةة ثيَ ةةواةةك ىووخى ة  و    . ىؤيوَك لة ِةآللةة كات ةةىوم دك ؤؤى ةيَتاقةةت ةةةو  
ق ة خى ةكاة  و تةةىفيق  ؤؤى لةة خةةلةك و ىووداوك ؤؤى، ِةةت  ةةاىو  واى ةةت        

   واب ؤاة  لةِةلَ وةكيَك لة وةةىكدد كاة   ةىىةو وةا    . تىب ئةووَت و ةدواب كةو 
ِةةد ضة    . ؤواتد لةو  لةِةلَ ةاى ِاك وةى كي   ىىةو تيَة ةوةيَة  تاؤ ك  ةوة

  لةِةةلَ ئةةب ىةةىل    (كةةو )  وةا  (ةةز  )ةةو  كات ةةىك؟ ِةت  لةوةى ئةو ن كةىد 
. اوةةو  ئة َ كةات ةةةىك  اتةوضةىك  ةكةة و ةدة     !! وة وةِباةة تيَة ةةوب شت ؤ ىد 

ِةت  كاكة لةو دا ةة او   ة ةو ىؤيوَك تاقم تاقم خةلةك كى ئةكاتةو  و  يعدك لةة  
 . ةجةوك  كاا داةاو  و لةووةى جاد وة ةىوا  ئةخةوَكيَتةو 
ئةةو ئةةلةيَت كةةىد لةة     : ةا ة كةات ةةةىن ةىضة  ئةةب تَية ةةوةة ىوووةاا؟ ِةةتي       

 ة  ِةةد ةةةخيَد و ت كةةو     ، تةةيعةتي ةزةااوة، ىويي ةطد  ةى كةوَي ةةى  ئةةىةوات 
!!! وةكا  ئةخةوَكيَت  ةتا كةون تد ةيَ  و ىاوضةي ىاووةا  ةةةات   ن وةى كاواوة، لة

 .ئةب وةىبةتةن ليَ ةةو  ةة ىاوت و  ةؤاى  يعدن قىىةن ثدة جكيَةن لةوةى داةاوب
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ىةةىل ؤ ىد  ةت  و ثدوةياىك ئةةب ةةؤ ةةب      ! ةة ثةلة خىب ِةواةةا   ا ىوةتاب  
وووك كةات ةةةىوم  َيكاوةةو  ةةريك، ةةةآلب ق ةةك ىَل و ىةةةِدد و        ليَةدد و ةاو   يَ

ِةتي جاىكَ ةا ثيَت ةفةيَم    ِةتةو ة تى خةليفةك  كيت، خى ةة طةتةو  تةداخةل 
ِةةت   ! ؤؤى وةىب وةىة ا و ِةد ىائيف  ض ؟. لة كاىوةاىك ىائيفيي ئيَبةدا ةةةوت

ىةةةا ك ئةتة بيف ةيية؟    ئةك ةاؤاةيت ةةىك ئةمحةدك تة ا  يَددك ةةجيبةك ك  
لةةووَة   !! ِةد ئيكجا تى  ةق  ئةواةةت ضيية؟ ِةةت  ىةةةا  كةةىةك ثةةوىك  كةة     

ؤاةيم كة ئةب  ا ىوتا ؤ ىد  تيية خةةلةة  وةفيَباةيية و لةة ِةةىة ك  ثري ةوةةوى      
ةةوت ةةو و  ةةجةوك   811 ةىضىةيَك ةةو  يعد كا  ليَ ةةا كة .  اتةو تة دةياو 

 .وتي  كات ةةىك تيَاا ةةوخدا  و دووى لة ىا
*     *     * 

. ؤ ىد  ت  لة ِةآللةةو  ِةاوتيةو  وا  ىاوةت  ةفةةيَم ِةاوة اوةو  ةةى ضةى ا      
 .ئةو كاتة ضى ا  ةةو  ةاو ةاوَة  ِةوى ك ةاؤىِاة  و وياو  و كى ةآلوةت 

ىؤيوَك حةةي  حمة ةد كةىوم  ات ةى يك وو ةت  ةةة ِالةتةة ثيَةددةةةو  لةِةةلَ      
 ةةت  ةةةاووَت، ؤ ىد  ةةت  ِةةةت  تةةى واؤ لةةةب ق ةةاةة ة يَكةةة جةةاىكَ ةةةا  ةة    ؤ ىد 

حةةي  وةىبةت   ةةو و  ةىضةةةا  وةةدتيَدك   . كى ةلةيَك ثيَيكياىب  ةوة ةتا   َ
ثاىت  ةةو و لةة كةةىد  ةةوفييةةكاة  ةةغةاا ةةةو، كةةىدك ئةةؤاة  ةةةآلب لةةو ثاوةة           

مو وكتىه   ههس :تيي ِةتةة ؤ ىد  . ةةىؤ  اا ةةو،  ةى ةة ىةى ة  ق ةك ئةكدد
واتة ئيَ تا كات  ئةو  ةييةة و  ةة ةو   : خليليا بتنلة و دزليا للملت  السياسي.. هذا

 .ق ةكاةتم ةى ةةةى  تةةةكةوةكةو  و ةىب ةكيَد  ةى  ةكتةة  وياو 
ؤ ىد  ت  ثيَي ِةت د ةا ة تةةيا ِةكَ لةب تىؤ  ق ةوة ةطد  كة     كةالةي   

ثري ةوةةةةةوى لةةةةة وةةةةفيَباة  كىئةةةووكةةةةةو  و    كةةةةاآلةي ِةةةةةىة ك .. ئيَبةوةةةةة
ِةت   كاآل   ةىوةكةة لةة  الةةةو      ؟شنو هذاحةةي  ِةت  . ضيَيتةقةوليَبا  ئةكدد

وةةةكيَك  ةجنةةةلَ، وةةةكيَة  تةةد تىؤوَةةك ةةةدةج، ئةةةوو  ةةةةوت و   ..  ةةتيَةيا  ئةةة يَكا
كيةا   ةةة   .. ئةوو وا  ةا  و خةكَ و  كاليَة  دوةةة تىؤوَةك ىؤةة  ئةة يَكا    .. ضيفةة
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ِةةد  ! ِةتيةا  ةةةو؟  . ِةت ئةك ىةىل تى ض  ئة يَكيت؟ ِةد  ة  ةةةوب لةوةةى    
ةةلة َ كة ئاِد كة ئةكةوكةو  خى ئةةةيَت وةةكيَك ةةةوك ىلَ ةةةات تةا دائةِريوةيَت و       

ئيكجا جةةةاة  كةات حةةةي  تةىو لةةب ثفةوثاوةوةتةاا،       ! ئةك ضى .. ئةِة يَتةو 
 !!لةوةى  و  ي ي تد لةب  ىىة ة ِةوى وةدا وا دواى   ةى ةةوت
 

 زةردةشتى و ماو تسيتؤنط
ىةىل ؤ ىد  ت  وةىداة  ةاى ِةا وياوة  و ىةوةةةىويةكاة  ةةئةةكدد، ةةةآلب      
ةكةة و ةاى ِاكاة  ئيَبة لةو ةاوضةوةدا  اة    يةاةااىوَت   ا ىوةتا ؤ ىد  ةتييا    

 .ةيَطة ا   ىك وةى ك  ثةوة ةاو  ةة دؤوتاوةتي   كةو  ةةو.  ةةةو
 اوىكَ وةةدك كة وةى لق   يَز كةةك ئيَبةة ةةةو لةة     .  ات ةى ةاوكيَفةكا ىؤيوَك 

 ؟ضيية لة  اوىةكَ  او ت يتىة ةاوضةن  ةا  لةووَبةو، ِةت   ا ىوتا ؤ ىد  ت  ىات 
ى واةةاؤ  لة و آل اا ِةت     ثدوياىوَةت ىلَ ئةكةب، ئةِةى ض  وةى  ةىة و ةزةت لةة  

 ةوكيتة ئةب ةاى ِاوة لة ةاوكيَفةكا ؟ةا   َ ئةتةاةيت ةة تةةيا  ة ةووا  ةط
وةةدك ىةى   ةةو ةةآلب ةة ةا ة  ةَيةدك كةةىدك ةةوةةةو، ِةةت  ةةةو لةآل ةةةب        

ؤ ىد  ةت   !  ة ةو  ةاو و داو و  ةية و داىوةتاةة ةةوةكاضةةو دا ؤؤى ؤ محةتةة     
ِةت   او ت يتىة   فياىوَك ةةىةوَة  ئةةات و  ي ييياة  ىلَ و  ةاةيَت، ئةو وةة ىاك  

ئةةو خةىك ئاقفةةة و  يففةتةكة ة      :   و  او ت يتىة  وةت جياواؤويبا   ةوة  ،  
 .   خىب ئاقفةم ةةآلب  يففةتةكةب ةة ق ةب ةاكات.. ئاقفةة و ةة ق ةك ئةكات

 
 زةردةشيت و عةزيز

 هاوِرَي و قسةخؤش و نوكتةبازي كؤضكردوومان.. عةزيزي حاجي ئةمحةدي جؤآل
 

 ةةخىو و وةىبةت ةييةكاةي تةا ئةة دةؤن     ىةؤوز وةكيَك ةةو لةة كةوةة  ةةى  ق   
 .وفيَباةي،  اوىةنَ و دؤو  ؤؤى ةةو، ةزوة وكيا  كات  ةيؤب ىة ةى و ةةةا  ةةوو 

ةةةة ثيَيةةبةىِاوةتي  ةةاتبةو  د ى و ، ىؤيوَةةك لةةة دوكاةةكةةةن ؤ ىد  ةة  كةةة   
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ىةؤوز كةىةوَةي .  اتبةو  ضى ا  ئةب حيةاى  لةةيَةا  ىةؤوز و ؤ ىد  تياا ىوون دا
ىؤ ةةةةو، ىاةةةضةةىغة و جا اةةةة و ثيةةتيَين ئةوةةتةوىن ئةةةوةةت، كآل ةةيكةىر و قةة

ىةةةلي ! د  اة ةةة و دووىةيكيَةةةيش لةةة  فيةةاا ةةةةو، ةةةةب  ةةيَة وة  اتةةة خز ةةةت    
ؤ ىد    ةاوةي تَيةى ةا  و كةىداوةةتيي خةىن ئةةكدد كةة تةو ةي        . ؤ ىد   

ةيةا  كةددوو  ةةة    ِدت  و ىاوةةا  و ليَةاا  ةةةو  و تىىاةييةةكاةيش لةة كةةىكةت تيَزا      
لةضاو ئةةو ن   يهئيكجا ئةواةة ض : ىةؤوز ِةتي. د  ةضاون داوةياا و  ة يا ةةو 

تةى ةاؤاةيةت ضةيم لةيَ     : ضيت ليَ ةةوةةى  ةاتةو ؟ ىةةؤوز   : ِةتي! ةةوةى  كاا  ات
 .ةةوةى  ات و  ةى ةيَزويم ةاوةت ةاوي ةةةب و ةيةن ثيَة  ةةةب

 .د  ةفةيَ ةزا  ضيت ليَ ةةوةى  ات -
.. يَ قةؤا ةيت ثياو لة ىوَي كةىداوةتياا  ةىضي لةيَ ةيَةت ةاةيَةت ةاوةي ةةةات     ة× 

 !ىةوبة ةى تى
 !دلةم  ةقي ةدد.. د  ةفةيَ ضي ةةو   ةتية -

 .   لة حيزةاا ةةوب: ىةؤوز ِةتي
 !!يهضاوت د ى ةيَت، حيز  ض  -
ة ةة لة ثدةؤِداب و ةة لة ةيزاب داخفيي حيزةيياا ئةةو ن كةة ةةاو ةةةكداةةو لة     × 

تةى ضةيت كةددوو     .. ىوَطان تيَةى اةاا ةةوةىت دوَت،    ئاؤاواةة  ا  داوةة ةةةىن  
  ةى لة خىتةو  خىت  ةلةةةكيَييت؟

 د  ةفةيَ كةىةب ضيت ليَ كدا؟ -
لة ئيكزوباختاةةكةن وفيَباةي ِدتيا ، ثاو ئةو ن  ة ةو ئاؤاوةا   : ىةؤوز ِةتي

لةي ؤىتةةةىؤ وةةكي  ةةو     ةةو ىةوةةةىن ضةةتةو   ..  ةاةاب ةة  ة  و ةة ليَاا 
 تى    وات ليَ ةةوةى  اتةو  ةيةكةى؟. ب..(ط)جاىوا  

 .ةةو لةآل: ِةتي.. ؤ ىد    واقي وىة ا و ئةةفةة  ةةو
ثةةاو ئةةةو  كةةة ىةةةؤوز دوةةاى ةةئةةةةةو،  ا ىوةةتا ؤ ىد  ةة  ةةةة ثيَةةةيكةةةو    

 !!يةيحيز كة دواى ة: ئةوطةوت
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 :ي خؤى بؤى كردم بنوومسةوةلة كؤتاييدا ئةبَيت وةسيتةكةى بةو شَيوةية
تةى ةكةةك  كة  خبةةةة وةةى، ئيكجةا       .. كة  ددب د  ةاى داى لة ؤ وواا ىاخبةة  "

دوا جةاىوش  ." د ةاى داىك تد ةةوةى تةى ةكة اا ةآلوةةةةةو  و ئاِدك ت َ ةةىةا  
دا ةةو، لةة ضةى ا ،   8695كة ىةىل ؤ ىد  تيم ةيك  لة ىؤياة   ة تةكةك ئاؤاىك 

ةد يَ ةك ةةة خةةىة    .   كدد و ِةت  ةةى و وةىد  ت  ئيَدا  ئةىةؤبخةاحاةيزك لة  
 .ةة ضاوواا ئة اتة خةاى و  و  كيي   يَكاوة ِدوا 

 
 ديداري ميديا و رؤذنامةنووسان

ىؤيةا ةةةوو و ةةووةى و كةواةي وياويي وةىداةي ةاوضةة   8695-8693واآلةي 
ؤوىةةةة وةةاخةد  ةةة ةووا   ئاؤادكداو كةةاةي  ىىة ةةيا  ئةةةكدد ةةةى كةىدوةةتا ، ةيَطة ةةا 

 .ئة اتكة ةاوضةن وةىكدداوةتيي  ىىةو ةى ةيكني و ةةوويين وتاى و ىوثىىتاج
ةاى ِان ئيَبةو وةكيَك ةةو لةو  ةوَكاةةك ئةب كةواةة وةةىداةيا  ئةةكدد و ةةة    

 .حةكبي ليَثدوداووي    لة حيزةاا، ؤوىةةك ئةو دوااىاةة لةِةلَ  كاا ئةجناب ئةدىا 
طان ثاىتييةو  ئة اتكة ين ئيَبة وا  وةاو ى وةاخةد و ىِيَدةوَةيةا     ئةواةةك لة ىوَ

 .لةِةلةاا ئة ات
. جاىوَةةك لةةة كةةاةي وةةثيكااى خةةةىوةي قةىة كةةاىوي ةيكةةا دىووةةتةدد  ةةةةوو       

ىؤيةا ةةةوويَةي ئةوىوثاوي لةِةلَ كات ضيان ىةةاو ةةِي وةاحيَبقدةاةاا  ةات  ةةى    
ؤؤى يوا  وةةود ةةةو كةة ئيَبةة ةةةةيَ      . ةوضيا كةىةوَةي ىؤ كبرين ضةثخةاؤ ة. ي ا 

جياواؤن لة ةيكا دىووتةددةةكةدا ةة ااىو ، كة وةكيَةيا   ة  ةةةوب و ليَثدوةداوك    
 .وةكة ي ئةو ةاى ِاوةك وةىكدداوةتيي حيزةي خى ا  ةةوب

تة ا ةاب كةدد و ت   . جاىوَةي دوةة ىؤيةا ةةةوويَةي ةدة ة ي  ات ةى ةيكيكبةا  
دكتةىى ئةمحةةد ىةمسةا  وةةىد  يَك     . ىةمساةي لةِةلةااوة و ىِيَدة دكتىى ئةمحةد
كداةةةةو  ليَثدوةةداوك ئيَ ةةتطةك ىادوةةىن   8651ن تةةة ةؤك 81لةةة ثةةاو  ىىة ةةي  

ثةاو ئةةو  لةة وةىظيَت     . كةىدوي ةةغةاا و ت كةوةيَةي وةةى ةةة حيزةةي  ةيةىي      
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دكتىىان لة  يَوووك كةىددا و ىِدتبةو و ةةو   ا ىوتا لة كىليجي ئةاداةي ؤاةةةىن   
تةةيعةتيَةي تاوبةتي  ةةةو لة ثةوة ةاويةكاةياا كة حةؤن ةةئةكدد خةةلةةي  . ةغااة

لةة خةةىن ة ةةوك  لةةة تة ةة  و لةةة خةوَكاةةةاا وةةي ي لةةيَ ةةةة  ر جةةان ئةةةو ك      
 .لةِةلةياا داةيي  و ِفتةِىن لةِةلَ ةةة 

جاىوَك كة  َييتا لةة ةةغةاا ةةةوو  لَييةا  ثدوةيبةو ةىضةي ةةاىو  وةةي ي لةيَ          
ئةةو   .. لةةةةن  كةة  طىه لةةةةك  طىه "وت و آل ت ةةداو تةو ؟ ِةتبةوك ئةو  كددوو

 ." ضيية وةيب لة    ةةات
كاتيَك داةييتني لة ةاى ِا و    ليَثدوداوك حيةزةيَةم و ئةةووش تةةةيا و ىِيَةدة      

ؤؤى وةىك وةىة ا،  كةيش ثةيَم ِةةت  ا ىوةتا     ، لةِةلَ ىؤيةا ةةةوويَةي ةدة ة ياا
 ي  ِدي  ةةة كةة ئَي ةتا ةاضةاىوت ةةةت تةةةيا ق ةةب لةِةةلَ        لةيت وةود ةةةيَت و 

لةةةةك تةى ثيَيةةةووَت ةةى تةى      طهئةِةى . ةةةوت ةةلةةة ئةةيَت  ةتةىجيبي    ةيت
 !ىةو  ةيية ةةلةةة وةىةةىؤوية

دوان تىؤوَك لة ةةاو و  . ِةت  لةوةىك  ةىةؤ و ئةب ق اةة ةى ئةب ثياو و  ةكة
ئةمحةد ؤؤى ةاو . تيَطةويت ةدة ة ييةكةن دخةاو و د  ةتةقيَي وياوةت كاةدا 

ئةي  د وةتةدا ةةة    . ةيية، ليَةي ثدوةي ئيكطفيزويةكةةت ضةىةة؟ ِةةتي ؤؤى ةا ة        
ىؤيةا ةةةووةةكة ثدوةياىن ىةان حيزةةي ئيَبةةك لةة      . ق ةكدد  ةة ؤ اةي ئيكطفيزن

   ئةثدوةي د ىةةاى ك جياواؤويةةكاةي ةَيةةا  وةةكَيتيي وةىظَيت و ضةيين  يففةي،         
ةِةةةلَ ةىضةةةوةةكاةي ضةةيكاا ةةةةوب و ةةةاو ىةن ؤؤىب ةةةة ةريوةةةاو ىة و  يَفةةةي   كةةيش ل

وياويي حيزةي  يةىيي ضني  ةةةو ةة ىةاةةىاوةتيي  ةاوىةنَ  ةاو ت ةيتىة  و دين    
دكتةىى  . ةة دىوَون لةو ةاوةة ئةةدواب  .  يَفةي وياويي حيزةي  يةىيي وىظيَت ةةوب

 .يَ ةواةةو  و ىئةِيَدةائةمحةد ىةمسا   ةةاوَةي و ت خىن و ؤوىةةك ةة ث
ثيَم ِةت  ا ىوتا ةى وا ئةكةةوت؟  ة  ئيكطفيةزن ئةةؤا  تةى و ىَِيدةوةت لَيةد دا        

ِةةتي ةةوةةىك ةةدات ق ةةكاةي  ة       . ةاةيَت ىةا و ةىضةوةي خىت ئاو  ةا د ىةدةوةت  
 !لةو ك تى ىاوت  
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كة ئةب كةوكةةةوكةةب ةةى ىؤيةا ةةةووةة ةدة ة ةييةكة ِيَدةاوةةو  ؤؤى ثيَةةةةي و       
. ِةتي د ةةى ةو ثيَةو تبا  ةةب ةداد ى  ةيية ةا خى ا  ةة ئيكطفيزن ق ة ةةةةو  

ئةب ِيَدةاةةو وة ةى ةاوياواةي دكتىى ئةمحةةد ىةمسةا  لةة  ا ىوةتاواةي  ةاوىةوَي و      
 .قةتاةييةكاةي تا ي خىن  ةوة

*     *     * 
 

 ضاوثيَكةوتنيَك لةطةلَ رؤذنامةنووسيَكي سويدي
لة ةدان خى ةوو تم دكتىى ئةمحةد ةا ةىةةييةو  كاتيَةك   ةة وةثاويَةي ؤؤى و 

وةةرين ىيَدا  ةةو لة وةوا و ؤووتدوش ةة ااىن كاىن وياوةي و  ىىة ةيش ةةةو    
دا لةةةة 8695ئةةةةب ضةةةاوثيَةةوتكةب ثيَطةويةةةت كةةةة لةةةة  ةةةاةطي كةةةاةةةي وةكةةةة ي 

 .ىؤيةا ةوةكي وةواويةو  ةىن ثاىاوتبةوب
 :  لةِةلَ و ىِيَدةاةي ةى وةى ؤ اةي خى ا ئة ة ةةوويكةكةوة ةة ووَكةوةكي  كةو

 

 ة نةك كوردستان(جؤالن)جَيطاى سوثاى عَيراق 

 : فاروق ئةَليَت
 .يةكيَتى سؤظيَت كار ةؤ ةةرذتوتندييةكانى خؤي ئةكا، لةسةر حساةى ميللةتانى تر

 . يةيلينيين، قيادتى مةركةز –فاروق سةرؤكى لقى كةردى حيزةى شيةعيى ماركسى 
دين ضاوثيَكةوتنيَكى كردووت لةطةلَ هاورِىَ فاروق دترةةارتى ةؤضةى ليذنةةى    يؤران لةن

مةركةزى حيزةى شةيةعى جياةةونةةوتى تيةادا دروسةت ةةةو و لةة نيَةةان طؤِراخنةةازان         
 . دترةارتى تؤيذينةوتى ةارودؤخى عيَراقةوت تيَرِوانني ةؤ سؤشيال ئيمثرياليزم

 ةى شيةعى جياةةونةوت يزحدا لة حيزةةكةتان 3591ةؤضى لة ساَلى  -
ئةةةركى سةةةرتكيى هةةةمةو ثةةارتيَكى كؤمؤنيسةةت هةَلطريسةةاندنى شؤرِشةةة و       

 . دتستبةسةرداطرتنى دتسةآلتة ةؤ كريَكاران و جةوتياران
كانةدا ئةةو كةا، ئيَمةة      92 – 92ئيَمة شانازى ةة ثارتةكةمانةوت ئةكةين كة لةة سةاآلنو   

ترفةمتان هةةةو دتسةآل، ةطرينة دتست لة قةوارتي سياسى ةةوين و طةورتترين د طةورتترين
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حيزةى شةيةعى لةةالى واةةةو هةنةديَك      سةركردايةتيى ةةآلم، رِيَطةى هةَلبذاردنى ئازادتوت
ئةوان نةيَنةرايةتيى هيََليَكيان طرتبةوتةةةر  . تيَطةيشتنى جةدايان هةية ةؤ طؤرِانكارييةكان

اكانةوت دائةنران ةةؤ اةونةة رذيَمةى    كة ثشتطريى ئةو دتسةآلتانة ةكريَت كة لة اليةن ةؤرجة
و ئيَستا  حيزةى ةةعس، حيزةى شيةعييى عيَراق لةطةلَ  3591تا  3591قاسم لة ساَلى 

 .لينينى – ئةوتداية و ةة شيَةتيةكى ئاشكرا الى داوت لة ةؤضةونى زؤرينة و ةريوةاوترِى ماركسى
ظيَت كار ئةكةن نةك ةةؤ  ئةمرِؤ ئةجيَنداى حيزةةكة وتك نةيَنةرايةتييةكى يةكيَتى سؤ

لةسةر ثرسى كةةرد ثشةتطريى كردنةى     (م. ل) خةَلك، ةؤ اةنة تيَرِوانينى حيزةى شيةعى
ئةوت  ةة ثيَى ةةرنامةى يةةكيَتى سةؤظيَتة و ثاراسةتنى    . دتسةآلتة ةؤ لةناوةردنى كةرد

 .ةةرذتوتندييةكانيَتى

 ةةرذتوتندييةكانى يةكيَتى سةظيَت ضيية لة عيَراق  -
. وتنةوت نيشتيمانييةى كة لة هةةمةو جيهانةدا سةةرى هةَلةداوت ثيَشةربِكيَية     ئةو ةزو

ةة رِوونرت ماناى ، سؤظيَت ةةرذتوتندييةكانى خؤى ئةثاريَزيَت لةسةر حساةى ميللةتانى تر
 .فارسييةوت /ئةوتية سؤظيَت ئةيةويَت كؤنرتؤَلى نةوتى عيَراق ةكا، لةرِيَطةى كةنداوى عةرتةى

 ةية لة عيَراق ض نارِتزاييةك ه -
حيزةى ةةعس دتسةآلتى تةواوى خؤى هةية و نةيَنةرايةتى ضينى ةؤرجةازييةةكان ئةةكا،   

ةؤرجةازييةةةكان خةةاَلى هاوةةشةةيان هةيةةة لةطةةةلَ سؤشةةيال ئيمثريةةاليزم و   . لةةة عيَراقةةدا
نارِتزايى و ناكؤكى سةرتكى لة وآلتةى ئيَمةةدا لةة نيَةةان ةؤرجةةازت      . ئيمثرياليزمى ئةمريكا

ةةةآلم   ،خةَلك ةة طشةتى رِيَكخةراو نةني   . راتةكان و هاوكارتكانيانداية ةةرامبةر ميللة،ةريؤك
. ئؤثؤزيسيةن هةية، ئةويش ثارتى د ةكراتى كةردسةتان لةة ئيَسةتادا سةةرؤكايةتى ئةةكا،     

ئيَمة  ليَرتين كة ثيَكةوت ضاالكانة كارى خةةاتى ضةكدارى ئةكةةين لةطةةلَ   ، جطة لةو ثارتة
زؤردارى وخراثةةكاريو حيزةةى ةةةعس    . ووثى نيشتيمانى و حيزةة سؤشياليستةكانسىَ تا ضةار طر

ةةعسةييةكان نةيَنةرايةةتيى   . واى كردووت خةَلك ةة طشتى لة عيَةراق نةةتةانن سةةرهةَلدان ةكةةن    
ئةمةةة  ةةةة سةيروسةةةمةرت  ، ةةرذتوتنةةديى ةؤرجةازييةةةكان ئةكةةةن لةسياسةةةتى دترتوتدا 

 .شكرا ثشتطريى خؤشى ةؤ ثرسى فةلةستني نيشان داوتئةةينريَت كاتيَك عيَراق ةة ئا
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ئةةيَت لة ةريمان نةضيَت ةةعسييةكان سياسةتى كةر، خايةن ثةيرِتو ئةكةن ةؤ ئةوتى 
 .هةميشة كيَشةى طةورت لة ئارادا ةيَت

ئيَمة ةا ةضينةوت ةؤ ضةند ساَليَك لةمةوةةر كاتيَك سةةثاى ئةةردتنى قةسةاخبانةيةكى    
لةة ئةةردتن لةوكاتةةدا سةةثاى عيَراقةى      ، دارت فةلةسةتينييةكان دروستكرد لة دذى ضةك

هةةةو فةلةستينييةكان ثةنايان ةردت ةةر سةثاى عيَراقى ةةآلم سةةثاكةى عيَةراق ةةةهيض    
ئةطةر عيَراق ةيةةويَت  . شيَةتيةك فةلةستينييةكانو نةثاراست و هيض طرنطييان ثىَ نةدان

ةهيَنيَت لةة دذى ةةرا كةردتكةان ةةةَلكة     ثةيرِتوى سياسة، ةكا، ناةيَت سةثاكةى ةةةكار 
 .ةياننيَريَت ةؤ جؤالن و سينا

/ تَيطةيشتنى تؤ ضةيية دترةةارتى ناكؤكييةةكانى عَيةراق و ئَيةران لةسةةر كةنةداوى عةةرتةى          -
 فارسى 

شاى ئيَران ئةيةويَت كؤنرتؤَلى دتروازتى هةناردتى نةةو،  ، ةةرنامةى ئيَران ئاشكراية
 .زامن ةكا،

 يةك ةةعس ئةرِوخيَنريَت ةة ض شيَةت -
ئيَستا ئةم شؤرِشة تةنها لة كةردستان ، تةنها ةة شؤرِشى ضةكدارى لة هةمةو عيَراقدا

 .هةية و ةؤية ئةةيَت ثاَلثشتى لوَ ةكةين
هةردووالمان دذى ةةعسى فاشستني و هةةولَ ئةةدتين دتسةةآلتيَكى د ةةكراتى ثيَةك      

كةة ئؤتؤنةؤمى ةةؤ كةردتكةان داةةني      ، خةَلكةوتةهيَنني لة رِيَطاى هةَلبذاردنةوت لة اليةن 
ئةو ثارتة سياسيانةى كة لةطةَلماندان دذى ةةعس ةيَجطة لةة ثةارتى د ةةكراتى    . ةكا،

ى يةةعسيية ضةثةكان، سؤشياليستى عةرتةى، كؤنطرتى نيشةتيمان : ئةمانةن، كةردستان
 .عةرتةى، حيزةى يةكيَتى عةرتةى، و حيزةى سؤشياليست

عيَراق يةكيَكة لة ديارترين هيَزتكان لة عيَراقدا هةتا ئيَسةتا ةةؤ    دتسةآلتى سةرةازى
مةرامى تايبةتى ةةكارئةهيَنريَت ةةآلم ئةةيَت ئةوتمان لة ةري نةضيَت سةرةازتكان ةة زؤر 
ئةو كارتيان ثةَى ئةةكرَيت و هةةمةويان كةةِرى جةوتيةار و كرَيكةارن و ئةفسةةرتكانيش        

 .نةيَنةرايةتى ةؤرجةازتكان ئةكةن
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ةعسييةكان هةميشة ئةناَليَنن ةة دتست نةخؤشةى طةمانكردنةةوت لةة ةةشةيَك لةة      ة
سةثاى عيَراق و ةذاردتيان ئةكةن، ئةفسةةرتكان ئةخةنةة ةةندخيانةة يةان لةة سةيَدارتيان       

ةةآلم . ئةوت  كارى كردووتتة سةريان و هاندترت ةؤ تةقينةوتى شةرِ لةناو سةثادا، ئةدتن
 .خةَلكى ةةتةانا لةوىَ نيية

 ئايا جةنةرالَ ةارزانى سةركردتى ةةهيَزى شؤرِشةكةية  -
ئةمرِؤ ئيَمة ثيَكةوت خةةا، ئةكةين ةؤ هةمان مةةةست ضةةنكة ةةرذتوتنةديى   . ةةَلوَ

خةةا، ئةكةين ةؤ دتسةآلتيكى د ةكراتى لة عيَراق ئيَمة ئاورِ لة دواوت ، هاوةةمشان هةية
 .نادتينةوت كة ضى رِووى داوت

ةةةو، نةاكؤك    3512ى ئةازارى  33كاتيَك رِيَكةةوتنى  ، يةكت ثيَبَليَمئةمةويَت اةونة
هةةليَكى زيَةرِين   ، ئيَمة ةاوترِمان واةةو خةةاتى ضةةكدارى ئةةةةو ةةةردتوام ةيَةت    ، ةةوين

سةركةوتنى تةواو هةةةو ةةسةر سةةثاى عيَةراق دا و   ، هةةةو ةؤ لةناوةردنى ةةعسييةكان
، ةةآلم رِيَكةوتنةكة هةليَكو دا ةة ةةعسيةكان ةؤ زيانى زؤريان ثيَطةيشتبةو لة ضياكاندا

تيَطةيشةتنمان ةةؤ ئةةم ةاةةتةة وتك     . ئةوتى خؤيان كؤةكةنةوت ةؤ دتستثيَكردنةوتى شةرِ
ريَكةوتن لةطةلَ ةةعسيية فاشستةكان ناكريَت و هةمةو هةوَليَك لةطةلَ ئةةوان  . خؤى ماوت

 .شكست ديَنيَت
ئةطةر شةرِ ةةةردتوام ةيَةت ئةةيَتةة    ، جياواز هةية لةناو ةةعسييةكاندا ئيَستا ةريورِاى

هؤى ئةجنامدانى كةدتتا لةناو سةةركردتكانى ةةعسةدا و لةةةةر ئةةوت ةةعسةييةكان ةةؤ       
ئةوتى دؤخةكة ئارام ةكةنةوت و لةو كيَشانة دترةاز ةن طفتةطؤيان لةطةلَ ثارتى د ةكراتى 

مان لة مةترسيدا ةيَةت ةؤيةة   ئةوت  وا ئةكا، ةزووتنةوتكة، كةردستان دتست ثيَكردووت
 . ئةةيَت زؤر ةة ئاطا ةني
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 دتقى ضاوثيَكةوتنةكة ةة زمانى سةيدى
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 هةنديَك دةمةتةقآ لةطةلَ خؤم: وةبة ريَطا
 ىىة طيَدةوش تةةةيا ضةةت و ىةاثةىةوكةةكا  ةييةة     .  يةىي ئةةيَت  ىى طيَدة ةيَت

جىىوَةك ةة ةااىن لةة     ةةلةةة تيَطةويتكيية لةة  ةلةةوَ ة  وياوةي و لةةو ن ةةة ر     
 ةلةبواىدةةةة جياجياكاةةةاا ةةةةات،  ةةةى لةةة ةةقاةةةةكاةي كدَوةاىاةةةةو  تةةا ةةقاةةةة        
ثييةةةويةكا  و ىوَةخةةداو  وياوةةييةكا ، لةوةةةى ر ثدةؤِدا يَةةك لةِةةةلَ يوةةةةةكاةي 
دوةةدا ىوَك ئةكةووَت كة ئةةيَت ةة  ةة ةو حالةيَةك ىوَطةاك ةةةى و ثيَي ةةو  ةيَةت و       

 .دووى لة تة ة و و وةىليَييَةاوكىوو  و ئا ةدا و 
ئةةَيت ئةو  ةفةيَم كةة  ة  لةة  ةة ةو يوةاةي حيزةيبةاا  ةةى لةة ىؤياةةي وةكةة ي           
ضةوةة ةاو وةكيتيي قةتاةياةةةو  كةة لةة ةَيةةا  ثةىلي  ة ةة ي وةةى تاويةو  تةا         
ثىلي وةكي ةاو ةان كة ؤؤى ةة تة ةةي  كالةييةو  ضةةو ة ةةاو ىوَةخ ةتكةكاةياةةو     

قىةاغي ةاو ةاواا ضايكيي حيزةيم د وتثيَةدد،  ةى لةو كاتاةةو   ةو  و  ةى لة 
لةو تة ةةةو  ةيَجطة لة  ةلة ةكةوتي . ىاوتةقيكةك ضةثدة ون و  ىىة طيَدةوم تيَااةةو

خةوَكاةةو  ةةة ِةةوَد ك    ىؤياةةن وياوي لة وكةىوَةي كة يياا ةيَت د وتم كدد ةة
ةةةة . ةا يفةاةةةةو كةةة لةةةىد وةةتاا ةةةةو  ئةةةو تةاةةةا و ؤاةيكةةة وةةةى تاوية و ئةةةو  

ئةو ب ئةؤاةي و ةةاو ىةب واةةةو كةة ئةةةَيت  ةيةىي و حيزةةي  ةيةىي         تد اةاوةكي 
 ة  ؤؤى دين  . ثيَش  ة ةو كةو و ِيت حيزةيَةي دوةة ئةاؤاتد و  ىى ةطيَدةتد ةة    

ئةو تيَطةويتكة ةةوب كة ؤوىةةك جاى حيةز  وةاخةد كادى كةا  دوو  ةتيا  تيَةةةلَ      
 .ئا   لة جي اةاا و ىوَطدتكةةةىك ئا   لة تيَةى اةاا: ئةكدد

 ةى لةو تة ةةة ةو   ةوتم ئةكدد كة حيزةي  يةىي واخةد ىاوت  واوة ةفةيَني 
 ةةىو  ا  .  يَفةي خاو   د وةآلتي ةاو حيز  لة  ةلةةداوة ةةىا بةى ئةب تيَطةويتكة

 و  ئاوةتاا ةةةوب لةة       ئةِةى ئةو كاتاةة ةة واد وي لة ىوَد وك حيز  و لة كةة  
ليكيكيز ةةاا، ثةةاو  او وةةةت ؤؤى ةةةةىةووةي و   –تيَطةويةة  لةةة تيةةىىوي  اىك ةةيزب  

ةةوىدن لةو  ِةويتم كة  ةلةةن  ةى  ِةوى  ئةو وة حيزةةي  ةيةىي لةة  ةوةةلة     
 .ةةتةو ويةكاةي كةىد ةة ىوَباؤوَةي ىاوتاا ةاىةوات
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اةةو ك ضةووةةاة ئةةةةةو ةةةة ِةةةوَد ك ؤاة ةة  ئةةةب ىةوَطاوةةة خةةىن  ةوةةةلةك     
لةةة ضةووةةاةاةةو ك ضةةيكاوةتي و وةةةىكدداوةتيي   ةةتةةةو وي ةةةة ةة ةةيَك داةكدوَةةت 

 ةوةةةلةك ةةتةةةو وي ةةداتةةة د وةةت حيزةةةة وىد  ةىىجةاكةةا  و ةةةة ثيَ ةةةواةةك    
ئةو و  ئةةةو ةةىِدوةاىن و ىاةةىوةددةي ئةب ةةاى  ِدةطة ةةة د وةت حيزةيَةةةو     

دؤظ و لةة  ةة ةو ضةني و تةوَةو كاةي ةةاو      ةيَت كة دين ضةوواةاةةو ك  دؤظة ةةى  ة  
 .كى ةلَ ؤواتد ةة تةة   ايف  دؤظ و  ايف ِةيةةو  ة  لة ضاى ةةووي خىواةاا

 ةلةطدتين دىومشي ةةىِدوةدد  لة  اةة ى واكاةي ِةةلي كةةىد ئةةةةو ةةة د وةت      
 يةىييةكاةةو  ةيَت ثيَش ةةتةو ويةكا ، ةةت و ت تاكتية  ىؤياةة واخةد قىةاغيَةك  

 .ةة ئةةةو ةة ةاو ىةوَةي ثتةو و  ئةو  ىةوَكباوي ةةداوة و لة و اتيون حيزةاا ةةواوةةةلة
   لَيد دا  ةةةوتم ئةةو  ةييةة حيةز  د وةتبةىداىن  ةوةةلةك كةةىد و  اةةة        
ى واكاةي ِةلي كةىد ةةو  لة ىيَداقاا ةةلةةة ةى ئةو ك خةوَكةةىك ئةةب ىةاواةةةن  ة      

 .وةىكدداوةتيية ةة ةلةةضةو كاةي حيزةةليَيا  تيَك ةةضيَت  ةةةوتم لة 
دا 8635دا دا ةةةؤىاو ، لةةة وةةالةي  8631ئةةةِيكا حيزةةةي  ةةيةىي كةةة لةةة وةةالةي  

دا داةةي ةةاو  ةةة    ( كيفاح ئةليةةى  )دا ةؤىوَكةىن حيز   اوىةنَ ةة ا لة ىؤيةا ةك 
 ايف ِةلي كةىد لة وةىةةخىوياا و دواةةدوان ئةو و ةة  ةلةةوَ ت و ةةة ثةةودة وك   

    ةةةوتم وةىكدداوةتيةددةي  ةوةةلةك ةةتةو وييةة تةا    . ئةو ك د ىةدةوة  دواى
ِةواةاةي ةة ئا اجنة ى واكةن لة وةىةةخىوي و دا ةؤىاةاةي حةةكبي دميةكداوةيي   

 .  يففييةو  و ةةى و وى ياليزب
لَيةةد دا ئة ةةةوَوت ئةةةو  د ىخبةةةب كةةة  ةة   ةةة ةو كاتَيةةك ثةةيَم واةةةةو  كةةة        

ةى اةياةاا ةاو ىةوا  ةة ةةىثةضةااةةو ك تةةاوتيةو ةةواوةة     يةىييةكا  ئةةةو لة تيَ
ةةىا بةى  ة ةو د وتاىوَوويةت ةى وةى  اوىةوَةاةيةا  و ىوَةخ ةتكةكاةيا  كةة ئة ةة     

 .ةة يَةة لة تيَطةوي  و لةوةى ىؤويتين ةريوةاو ىة   ىى طيَدةويةكاةيا 
لةةة ةةغةةااد و لةةة كةىدوةةتا  د وةةتاىوَووي ليَةةاا  و كة ةةتين ةةةاىة وا ىوووةةاا،    

ةاو ىةاوت و خةاىوون ىيَداقيياا  ةى ةةو  يَة وة ةةو، ئة ة  ةاآلووَةي داىةوَةوىاوك   
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ةةةيَ  ي  ىووداةيَك واخةد كدد و وةكي ةائاواوي لة والةي . دوي كةكاةي حيز  ةةو
ن ليَثدوةةةداون (ئةمحةةةةد غةةةةةةى)دا ضةةةةةا كةوةةةيَةي ةاوةةةداو ثةةةةي اىن  8656

وفيَباةييا  دا كة تيَةى ةىوَك ةةو ث  لة د  وةالَ   ىوَةخ تكةكاة  حيزة   يةىي 
لة يوَد ئة ةةجنةدا لةةاو ؤوكااةةكاةي ةةى اةدة واوي ثا ةاوةتيي ىيَداقةاا خةىىةاِد و    

 .وةىةةىؤ ةةو
ئةب ؤجنري  د وتاىَووويةوا  ِةواةةا  ئةةو ك كةة ضةةةا تاواةباىَوةك ةتةةاة  ةةة        

ىيي وةفيَباةي لةة كةاةي  اوةيي     ئا ةدا ضةةا ىؤلةةوةةكي تيَةى ةةىن كةةىد و  ةية    
وفيَباةياا ةةةي  و وةىكدد وةكي كدوَةاىوي و ت ئةوىة محاةي والةةي خفة ةةةةي   

 .و تةى ةكة ي ة ةتيَك 
 ةةةىو  ا لةةة ةةغةةاا ةةى ةةي و ةةتةو ضةةيية ىةى ةةةةكا  ةةةة ليَةةااةي خةةةلةك و     

حيزةي كة تين  ةةاوَةي دوةة ضةةا ِةىة كيَةي ةةغاا ثاكتاو ةةة  لة دؤوتةكاةي 
 يةىي ةى ئةو ك ئةو ِةىة كاةةك و ت ئةىز  ية و جعيَفد لة كةةىو لةة ةةاو ةةغةاا     

ةةةلةيَ، ةةالةيَةي ِةةوى  و ةةةتةاةا لةة ةةاو       . قىىو ةةة  ةى تةىاتيَين وياويي خىوةا  
حةة ةتاا ثيتطريوي ئةكدد  ةةآلب حيزةيش ئةو واآلةة ؤؤى لةو  ةة يَزتد ةةةو كةة   

  كىةةثةىوةتيياةة ةيةةيَكيَت و ىةاووةا  ةكيَةت ةةة  ةة ا        دىةةةا ةةتةاةيَت ئةب  اآلو  
 . يَة ن تةةاوتيووي ئةوا 

ئةب منةوةة ة ةوكاةة ى ةطااةةو ن وياوةتيَةي تدوكىكاةة و  ةواا  ضةىلةةدد   
تا ِةويتة ئةو ك لةو قىةاغةةدا  ةيةىي ةةة    . ةةو ةى  يَز كاةي دوةةن ئةو  ةوااةة

تاىوَوويةت قبةةةىلَ ةةةةةات، ةةةةةو و ةاوةةةك و تدوةةةكىت ةكاوةةةدوَت و  ةةةة ةو د وةةة
جة او ىوَةي ؤؤىوا  ليَ دووىكةوتةو  و ئة ة  ىوةكيش ةةو لة يواؤ ةةةوةي حيةز    

 .و كة بةوةةو ك ئةةاا ةكاةييي
 ةى لةو ىؤياةةو  دوو ىوَباؤن جياواؤ لة وةت لة ةاو حيزةةاا دىووةت ةةةو كةة لةة      

طيَدة و ةا ىىة ةةطيَدة كةةة  ىى ةة: دواويةةاا و ت ةيكيبةةا  ةةةةو ةةةة دوو ىةوَطةةان جيةةاواؤ 
جةةاة و  ةةاو لةة ةةاو كةىدوةتاةاا ةةاوةدا ةةة  ىىة ةطَيد كا  و وةيفبييةكا ، ةةةةو          
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 اةاوةن يوةةي وةكةب ئةوةو ت ةة ىةوَطان  ىىة اا كاىواةي خىن ةةى و ثيَش ةبات 
ةةةةى و و ىِةةدتين د وةةةآلتي وياوةةي و يوةةةةي دوو ةةة يش ةةةة ىوَطةةان ئا ةة  و  

ا و ةةةةة ىاؤوبةةةةو  ةةةةة وةةةةىكدد وي حيزةةةةة ةةتةو ويةةةة    وةةةيفبي و وةةةةي ةتيا 
ةىىيواؤويةكا  و تا ِةويتة ئةو ك  يَفةي وة يكيي ىوَيوةي ةت  ةةولَ ةةاات حيةز      

ةةتةو وي ىةى ةي ىةةاول ةةيب ىةاىيف    ةلةبة  يَكيَتةو  و ةيخاتة ةاو ىوَةخ تكيَة  
 .ةةو( ئيتيةادك ئييترياكي)ئةو كاتةدا كة ةاوك 
ة ةداواةة تيَةى ةى وا  ِةواةا  ئةةب ئةجنا ةةك ئيَ ةتا كةة ةةة      ئاو  ا ئةو حيزة

 ةى  ةةةة  و وةةةةالةةددةي د ةةةة  لةةةة  يَز كةةةاةي دوةةةةة ئيكجةةةا  ةتةاةيَةةةت لةةةة    
 ةلةبواىدةةكاةي كةىدوتا  و ىيَداقاا وةت ةةوَكةىن  ةةيَت لة ئةجنة ةةي ةةوَكةةىاةي  

ئةةب د وى وةة   ىيَداقاا كة كاكةك وةدتيَدوش خةىن حةةؤن ليَيةةتي و خةىن ثةيَش      
 !!ضةو  ئةو ثىوتةو  و لة كةىدوتاةيياا تةةيا وةت ةةوَكةىن  ةوة

*     *     * 
ثاو ئةب  او وة كى يي     ةولةاا  ةةو ةةى ىةوَطدتكةة ةةةىك ثتةةوكددةي ئةةو      
ىوَةخ تكاةةن  ين تيَااةةوب و لةو ىوَدة و ةاا  ةةولةي ثةى ثيَةااةي ِيةا  و  ةوة       

 .ئةو ىوَةخ تكاةة و لة ةاو جة او ىدا ىىة طيَدةويم دا لة ةاو 
ةة ةةوويكبةكامنةو  دواى  كة    لة  ة ةو يواةي حيزةيباا لة ةةةى ك ضةة  و   

 ةى ةىوة لةو ضةةةا  .  ىى طيَدةوياا ةةوب، دين  فةةضي و  ةآلت  و تدوكىكي ةةوب
و كةد تةا   8663ىوَطاوةك كة لة ةاو ىوَةخ تكةكاةي حيزةاا  ةةةو، لة واآلةي دوان 

خةوَكاوويةكةك ةةى اا،    ةة  ةة ةو تةاةاوةكبةةو  لةِةةلَ ةةةى ك  ىى ةطيَدةواا      
 ا ةةةو  و ِةوَيةةم ةةئةداوةةة ئةةةو  ةةيةددةةو  و ليَةىلةيكةةةو  تيىىوياةةةةك  ةةاوىةنَ    
ثيَيةةةةوتةو و وةةةىكدد كا  ئةةةواةةدد ، ةةةى وةةةملاةاةي ئةةةب ق ةةاةةب كاتيَةةك لةةة  

يَيةون ئةةب واد و ىوياةة ةاا ةاوةم    دا كة و ت لة يثةى كاةي ث8663واآلةي دوان 
كةةددوو  ىةا و ةىضةةةوةي ةةةاو حيةةز  وةةط ىوَ ةةةةك جياواؤوةةا  ِدتبةةةو، لةةة ةيَةةةا     
ىاثةةةىوين  يففةةي و كةد تةةان وةةةىةاؤن و تيَةى ةةاةي ضةةةكااىدا،  ةة  كةةة ئةةةةاا ي 
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ليوةةك وةثان ىيَداقي حيز  ةةوب و ثيَش ئةو ك ةيطة ة ئةةو ثفةة حيزةييةة كةة     
ئةو  يَفةةةدا كادىَوةك ةةةوب، ةةة  ةة ةو تةاةاوةكبةةو  لةِةةَل ئةةو          ةى لة ىوز كاةي 

ىاوةدا ةةوب و ةدةوا م ةة وةىكةوتك   ةةةو، لة  ة ا  كاتيياا كة    وةكيَك ةةةوب  
و ةاو ىةك ئةب كةتفةوةو تيَةى اةي ضةكااى ةةو ةةة  ( تيبي كادى)لة وةىكدد كاةي 

كة دوو ةىضةوةي جيةاواؤ ، ةةيَ    د وتثيَةدد  لة ؤؤةطاو كاةي خةاىووك ىيَداقةو ،
دوو دلةي كاىب ةى ئةب ىَوطاوةو كةدد لةوةةى ةكةةى تي ئةةو ةةاو ىة ب كةة  ةىىةو و        

 . ىىة طيَدوَ  لة كةوَاا و لة ر كاتيَةاا ةيَت    لةِةلةياا ةةوب
 ةةةىو  ا لةةةو  ةةاآلواةةن كداوةةة وةةةى ا  ةةةة ليَةةاا  و كة ةة   ةةةى لةةة وةةالةي   

ةةىثةىضةااةةو ك ئةةو تاواةاةةة ةةةوب كةة ةةىا بةةى         و     ةة تةةان لةِةل8663َ
 ةةى لةة وةفَيباةييةو  تةا كةةىكةت و تةا ةةغةاا لةة  ةة ةو          .  اوىةوَياةي ئيَبةة ئةةكدا  

وةةةىد  ةكاةاا و خىويةةم ةةةةت ةةةة ىةاد ىةةةدةو  ةةةةلةةة ةةةة ةة ةةااىوةدد  لةةة  ةةة ةو 
ضةةةايكييةكاةي ةةةةةىِدك لةةةة خى ةةةا  و وةةةاخةد  يَةةةدو ةددةةةةة وةةةةى دوي ةةة  و    

واى كامنا ، ةةو تيَطةويتكةو  كة  يةىي ئةةيَت  ىى ةطيَد ةيَةت ةةةت ةةة ةةاوك      ةة
ئا تيخةاؤويةو  ىوَطان تدوكىكي و وةى ىىةن ةةىا بةةى ةةةواى  ضةيكاوةتييةكا  و    

 .وياوييةكاةيش ةة ِي  ةطدوَت
ةة داخةو  و ثاو ئةو  ة ةو قةىةاةييةة ِةةوى  و ِداةاةةةك  ةيةىييةكا  داوةا       

ن دا ةؤىاةاةييةو  تا ئيَ تا، ىؤلةةي حيزةةي  ةيةىي و ةةةوةي لةة ةةاو        ةى لة وةى تا
كى ةةةةلةطان كةىدوةةةتا  و ىيَداقةةةاا ؤؤى ة ةةةةوكة، ةةةةةآلب دةيةةةا ئةةةاخد ةةةةةةةو  و ةةةةة   
تيَطةويةةتكيَةي  ىىة ةةطيَداةة لةةة  ةةة ةو ةةةاى و يوةةةكاةةةاا دواىةؤين وى ةةياليزب  ةةةى    

و ا و دواىةؤي لة  فبالةيَةي ضةيكاوةتي   ىووةاكة و    ِة ا  ةيية لةو  ئةِةى ةةو ك ئيَ ت
ةةتةو وي ةة ةا ي تيَبطة  و ؤؤىاةباؤوي وياوي لةةةةى ىووةةاكيي ؤاة ة  ثيَيةةةوتةوك     
ئيَ تا و ةةوتكةو ك ةة  يَوووك ثيَيةةو و  ةبةوة ،  ةةؤاىا  كةادى و وةةىكدد ك ةةةكَ       

اةيَةي ئةاؤاددا  ثةواا ئةة  و ئةتةاة  دواىةؤين ثدة ةةةختياىن و  اىوةتاةيَ  لةة ةييةتب    
 . ةةىا ةب ةةة  و ضةوواةاةةو ك  دؤظ ةى  دؤظ ئةةيَتة  يَووووةك  كى 
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 4دا4599لة سالَى  ئةيلولشؤرِشى  هةرةسى
، لةةةةيَةا  8695 و  تةةا وةةةى تاك ةةةة اىك وةةالة    8661لةةة كىتةةاو  وةةالة    
يَكة  حيزةاوةةت ، لةةةاو  ةاى كاة  وةفيَباة  و كةةىكةت و       خى اىدةةو  و كةاىك ة  

 . ةوليَددا و لةةيَةا  ئييةدد  لة ةاوضة ىؤِاىكداو كاة  كةىدوتاةاا يوا  ةدد وةى
ئةو ةري و ىوية ثدة اةاؤوياةةك قةى داغ و ِةى يا  و قةةد ثةالة  ةةة ى و ةكةاىك     

و و ةاوكيَفةةةكا  و كةىة كةةاياو و دؤلةةة   ةةة ياا  و وةةةةد  و ؤ ىوو  و  ةةاخةىة   
ِةوَزا  و ةاوثددا  و قةودكَ و دوفبا ،  ةىوةكةوا   اوةة  ئةو   ضةةةا وادِةاى و   

 .ضةةا ضريؤكيَةيا  لةوةى ةكةووم
ئةةةةو وةةةاآلةةك لةةةة ةاوضةةةةك ةالةةكةةةاا ئةةةةيواب، ؤوىةةةةةك ةكةةةةة و ةاى ِاكةةةاة  

يش وةىكدداوةتي   ىىة   ئةوفةل و وياويية كةىد كا  لةةو ةزوةاةةةدا ةةةو   كة    
قيةاد ك   -ؤؤى كات  ئةةو وةاآلةة لَيثدوةداوك ثةوة ةةاو  حيزةة   ةيةى  ىَيةدا         

 ةىكةةةؤك ةةةةوب لةِةةةلَ ثةةاىت  دميةةةكدات  كةىدوةةتاةاا، ةةةةو  ىوةةةو  ؤوىةةةةك      
 .وياوييةكاة  ئةو ىؤياةةب ئةةاو  و لة ةزوةةو  ئاِاداىك ىووداو كا  ةةوب

 ةلة ةةطاةا  . ا تيَةةثةىةكئةو كاتاةة  ىىة   كةىد ةة قىةاغيَة  وةكجاى ةاوةا
و  ةلةةوَ ةةتة ىِدت  ليَةة  ؤؤى كةةةو و حيةةز  و د ولةةةةت  خ ةةتبةو  ِيَةةواو و  و   

 .وةىوا  لةو  اوكيَياةة د ىةةئةكدد كة ةاىك وياوي  ئةوكاتةوا  ثيَك  يَكاةةو
 ةةىىةو ىوَبةةاؤوَة  ىووةةة  ةةةةةةو، وةةا  ىاوةةت  واوةةة ةفةةةيَني ئاوةةىوةك  ىووةةة    

، كى ةلةيَك  ىكةاىك جياجيةا  ةةةةو  كةة ةةة يَفة  وةةىكدداوةتي        لةةةىد  اا ةةةةو
 ةةىىةو د وةةةآلتيا  ةيةةةيَت ةةوةةةى ليَةااةةةةو  و  ةةيةددةةو ك ئةةةو ةاىودؤخةةة  

 .وياويية ئالةىؤ و ةاوخىوياةةك تيَي  كةوتبةو 
 ةةةةاوَك  يَةةوووةةوو و ضةةةةا  ا ةةووةةةى وةةةكيَك لةةة  ىكةةاى  كاىوطةةةى كاة    

 ك ةةتةو و  كةىدوا  ةة ةةؤاةيك  دوبفى اوييةت دائةةةا و  وةىةةكةوتك  ةزووتكةو

                                                 
 
 .وكددوو تةو دا ةآل(ِىظاىك دواىةؤي)ك 8665ك  اةط  ئاؤاىك (3)ثيَي  ئةب ةةوويكة  يةاىويةب لة ي اى   
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ةةد ةطةةةو  ةةةة اتك  كيَيةةةك كةىدوةةا  لةيوةةة   يَةةز  ِةةةوى كاة  جي اةةةةو        
ئةِيَدةاوةو  ةى ةةةا ي  و ةةؤاةيك  وياويةكاة  كةىد لة ضىةيَت  ثةوة ةاك لةِةلَ 

اةة ةةيا  لةةة   يَةةز  ِةةةوى  جىىاوجىى كةةاة  جي اةةةاا و  ةةة ةو ئةةةو ىةا و ةىضةوة   
ةكيةةاد ئةةةةا و وةةةىةةكةوت  و ةة اتكةةةدو  ئا اجنةةةكاة      وةةةىئةجنا   كيَيةةةكة  

 . ىىة يا  ةة ةةلةطةك ئةو  دائةةا
ليَةةد دا  ةةةةاوَك ةري و ىوةة  ئةِيَدة ةةةو  و  ةةةةاوَك تييةةك ئةخة ةوةةةى ضةةةةا   
يوةةيَة   ىىة   ئةوفةل ةةتاوبةت  د ىةاى ك ئةو  ة تة ِةوى وةةك لةة ئةاؤاىك    

دا ةةوةةةةىواا  ةةةات، لةةةةو ةةةةاو ىة و  كةةةة ليَةىلةيكةةةةو  لةةةة  يَةةةوووك  ةةةةى  8695
جةآلةةو وةت وا   ىىة يَك ةةِةويتبيَتة ئاكا   خىك، وةودةةخية  و ثيَةو ةت     
لةو ك ةةئةجناب ِةويتبيَت، تةوَووكةو  و ليَةىلةيكةو ك ثفةةةثفةةك وةةىكةوتكةكا ،   

ك ىاوةت  و ىووةةاك  ئةخةةةة وةةى      ةةطاو  ىاوتةكا  و  ةةطاو  ضةةوتةكا   ةةةاوَ  
تةوَووكةةةةو ك . ىوَطةةةاك ئاوكةةةا  و دىؤ و كةةةةليَك  كةةةاى  ةاتةةةةواو كا  ثدةئةكةةةةةةو  

ى خكةِداةة واى ةت  ئةو كةو و ةزووتكةواةة ئةدات و لةكات  دىووتبةوة  ةاىودؤخ  
   ةةاوجىىك ئةواةةةةك ثيَيةةةودا وةةةودك خةةىك ئةِةوةةةةيَت، ةةتاوبةةةت  ةةةى  يوياوةة

 .ةووَت ثةةا لة تاقيةددةةو ك خىوا  و ِةية  تدوش و ىةطد ئةواةةك ةياة
*     *     * 

ثةةاو وةكةةةب جةةةةط  جي ةةاة ، د ولةةتةةة ئيبثدوالي ةةتةكا  لةوةةةى ةك ةةيكةك    
داةيكةددة  ةةىي و ةاوية  اوةة ةكاة  خىوا  و د ولةةتة  ةىوَبييةكاة  ةاوضةكة، 

وي ةةتب  . ىوادا داةة ةةةددكةىدوةةتاةيا  ةةوةةةى ىيَةةدا  و تةىكيةةا و ئيَةةدا  و وةةة 
وةةةى اوةداىو  جي ةةاة  ئةةةو وةةةىد  ة داواك ِةةةىل كةىدوةةا  ةةةى دا ةؤىاةةةاة        
قةواى وةك  ةةتةو و  لةِةلَ ةةى ةلة تيةددة  ئةب داواواةة لةيوة  حةة ةتةةكاة   
ىيَدا  و تةىكيا و ئيَدا  و وةىواو  خ تة تةىاؤوو و  و ِةويتة ئةو ئةجنا ةك كة 

ةِةَل ئةو د ولةةتاةةةدا ةةة ان ؤوةاتد  ةةى خىوةا  لةة  ةاة  ى واك        ةةىي و ةاويا  ل
 . ِةىل كةىد ةىوة داةة ةددةيا  ةةوةى كةىدوتاةاا وةثاةا
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 ةى لةوكاتةدا ئةو ضةاى د ولةةتةك كة كةىدوتاةيا  ةةوةىدا داةة ةدا كيَيةةك  
كةىدوةةا  ةةةة ِدةةةت و  ةتدوةةي   اوةةةةو داةةةا و  ةةة ةووا  لةوةةةى ىوَطةةةِدت  لةةة 

 ةلةاا  و وةىكةوتك   ىىة   كةىد لةِةلَ وةكاا ِةجناو  و ئةِةى ةةةِةوَد ك  وةى
ةاىودؤخ  تاوبةتي  وةت وا دوو د ولةةتيا  ئاوىةوَةيا  لةة كيَيةةك كةةىد داةيَتةةو ،     
تائيَ تا  ةى ةى ةةكاى يَكاة  ِةىل كةةىد و ةزووتكةةو كاة  ةةةو  ديك دوي كةةكاة      

ِريوِدةتةكةةة كةةددوو  و ةزووتكةةةو ك    خىوةةا  و لةئةجنا ةةاا واؤ ةةيا  لةوةةةى   
كةىدوش قىض  قةىةاةي  ئةو  فبالةيَية ةةو ، ةةى ئة ةةو منةةةة ؤؤى  و ثيَةو ةت     

 .ةة ئا اي  ةىكددةيا  ةاكات
 ةيَ   ، ةىكةى كاة  ئةوواك ئيكطفيةز و  ةةةاوَك خةوَكةا واى و  يَوووةةووةي وةاكاى     

 ةلةةة لةِةةلَ ئيكطفيةزدا ةةةات      ةمحةدك ةة دوا  ةةو  تاواةباى ئةكدد كةة ةةةوزاةية   ا  
 .يَكدالةيوَد ويَبةىك ئاآلك ئيكطفيزدا ةةضةوثا و ىووخ( حةة ةت  كةىدوتاة  ةا ةوى)ةىوة 

قةةواى ك حةة ةتةكةةك    لةئة ة ؤولةبيَة  ةيَةووداةاةةوة ةةت ىا و ى خكةك  ةلةة 
ةةلةةة  اواىك ةى حةة ةةت   ةةى ووش ةةدد، كةة  َييةتا دوو وةالة  تةةواو ةةوةةى         

ةةةآلب ئيكطفيةز لةة    .  ىىة   ئىكتىةةىدا تيَكةثةىةوبةو، تا واى ةت  ِةىل كةةىد ةةاات  
وياوةةةتياا ةةةةةةو د ولةةةةتيَك ةةةى كةةةىد دىووةةت ةةةةات د ةةةا ئةةةوتةاة  وةةةكيَك لةةة  
ئيكطفيزخةا ةكا  ة يَكيَتة ثيَيةو  و حةكب  كةىدوتاة  ةااتة د وت و كة ضةى   

 .جيَ  ةى كددةةو  لة ثفة و ثاوةك ةةىؤك حةة ةت  ىيَداقاا
قاؤك حمة ةد دواك ئةةو َِيةواو ك ثةاو دوو ب جةةةط  جي ةاة   اتةة ئةاىاو ،        
وو ت  وةود لةو ةاى  ةيَةد ولةةتيية و ىةطدوَت و كى اىك  ة اةاد ةةةىد واب ةيَةت،   
ةةآلب لةوةت ئالةىؤاة  ةاىك ئةووةا و ةةىي و ةاويةةكاة   يَةز  ِةةوى كاة  جي ةا ،      

 .خةوَ  كدد و خىوي  ىوَطاك ويَااى ك  ةلةبواىدكى اى كةوا  خفةتاة  
 ةي   تةةاك ةاىؤاة ، ةة دىوَواو   ة ةو ئةو واآلةةك وةىكدداوةتي   ىىة   كةةىدك  
كدد، ةى ثةوااكددة  ثيت و ثةةاوةةك  ةةة يَز ةةى  ىىة ةةكةك، ةةى و ىِدتكة  واى ةةت  و        

 .ك ةة ا ثةوة ةاوي ثيَة ةةكات اوكاىو  وياوي  و داىاو ، د ىِا ةة ا ليَ  ةةدا و حةة ةتيَ
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ىاوتة  ىكاى  ةاوخىويةكا  ةى دا ةؤىاةةا  و ثتةةوكدد  و ثا ةا  وةىخ ةتك      
 ةى ةزووتكةو وةت وا   ىىة يَك كىلةةكةك وةى كيية، ةةآلب  ةةةاوَك جةاى  ىكةاى     

 .د ى كييةكا  ىؤلة  ؤؤى كاىوطةى ئةةيك 
ةى ضةةةا د ولةةتيَةةاا و   كةىدوتاةيش و ت خاكيَة  ؤ وتةداو و داةة ةداو ةةوة 

لةةةوةاى  جةِداةييةةة ئةةالةىؤ دا كةةة تياوااوةةة، تةةا ئةةة دةؤ لةةة ةةىي و ةةةاو   يَةةز       
ِةوى كاةاا ةةةةو ، وةىةةخىو  وا   يَة وةت لة حةةكبدةاة  خةىو ، تةةاةةةت لةة     

 .ضةاىضيَة ك  ةىوةكيَك لةو د ولةةتاةةك ثيَياةةو  لةيَكاىاو  ةى ة ةمليَك 
و ك يثةىة كاة   يَوووك  ىىة   كةىد و وةىجةب جةآلةةو ك ليَاوا  و  يةددةة

وياوي  كةىد لة  ة ةو كةىدوتاةاا و ةةتاوبةت  لةب كاتة ةاوةةدا و ةةةىاوىدكددة   
 ةةاوَك ئةؤ ةوة  وياو  و  ةلة ةةطاةا  و تيَطةوي  و د ىكددة  ئةةو  ىكاىاةةةك   

ك ئةةب تاقيةددةةةو  ةةوَيةةك    ئةةكة  اوةك تةةاوتىلة  و ثتةوك لةة ةةى وىةووةةوةةةو   
 .كةىدك تيَااوة و ئةجنا   ؤاةداو ةيية، ئةىكيَة  دلة ىؤاةةوة و كاىوَة  وةكجاى ثيَةو تة

 
 خؤشباوةرِى بة طفت و ثةميانى ئيَران

  دا ثدوةياىَوةم لةة دكتةىى  ةةمحةد ىةةىل ىةمسةا ، ئةةةاا         8691لة ؤوةتاة   
، د ىةةةاى ك ئةِةةةةىك    ثةةاىت  دميةةةةكدات  كةىدوةةتا  كةةدد   ي ةكتةةةة  وياوةة  

 ىوَةةةوتك  ىيَدا  و ئيَدا  و ض  ىووئةدات و ئاوا ثاىت  ض  ئةكات؟
 !ئةو  قةت ىووةادات: لة و آل اا ِةت 

 ِةواةةا  كيش ةى جةختةددةةو  لة ثدوياى كةب  ةوالةيَة  ىؤيةا ةوةك  لةةا ةيم ثة َ  
 (.كيَف كىةةوةةتةو و ؤوداة  د ى و ك ىيَدا  و ئيَدا  ةة ة يَك  لة ج)كة ةةوويبةوك 

 ةىضييةت ىووةاات ئيَداةييةكا  ةى ةا  ئةِيَدةةةةو    : ةةآلب دكتىى  ةمحةد ِةت 
 !و ةةة َ ئاِاداىك ئيَبة  ي  ىوَةةةوتكيَك ىووةادات

ئةب ق اةة ى ةطااةةو ك ئةو خى باو ىةوية ة َ ةكة اوة ةةةو كةة وةةىكدداوةتي     
 .ب ىووداو كاة  دواتد  ة ةوك ةةةاكدد ىىة   كةىد لةوكاتةدا ةة ئيَداة   ةةةو، ةةآل
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 4599ى ئازارى 9بارى نيَودةولَةتيى ناوضةكة ثيَش ريَككةوتنى 
دا ةةى اةدة واو  ىيَداق  8661ك تة ةؤك 89حيزة  ةةى  ةى جاىك دوو ةب لة 

  وك تةة ةؤ، و ت خىوةا  ئا ةةداوا  كةدد، ةةة  اوكةاى      89كةد تةاك  . ِدتة د وت
ك تةة ةؤك  31لةة  . اة  وةىد    ىاىة  ئةجناب دىاحيزة  ةةى  و ِةوى  ئةة ةى

دا، حيزة  ةةةى  كةد تاوةةك  دوةةةك كةدد و ئةة ةةى كاة  و ت وةةىؤت       8661
وةةا  لةةة حةةةكم  (ئيةةها يم داود)و ؤوةةدا  ىةةةةاولدة ؤا  ةةةاوف و و ؤوةةدك ةةةةىِدك   
كةد تاكا   ةةىدووكيا  ةداواةةة   . دووىخ تةو  و ِةتيا  ئة اةة ةىكةىك ئة دوةا 

 . تةقة و ة َ خةوَ  ى   ةداوةو و ة َ 
و ت لةدواوياا ثةىد  لةوةى ة يَكييةكاة  كةد تاكة  ةلةبالةدا،  ةىك وةةى ك  ةةى    
ةةةةىثاكددة  كةد تاكةةة تةةدو و لةةةىؤك ئةةة دوةا و ةدوتاةيةةا لةةة يواؤوةة  حةة ةةةت     
ىةةاولدة محا  ىاىر و ثةى وةةاة  تيَةى اة   يةىييةكا  ةةو ةةتاوبةت  لةةثاو  

قيةاد ك  )و وةةى ةلةااة  وةكةةب ىاثةةىةوك  ضةةكااىو       8669ك ئةوفةىل 89ك  ىاثةىةو
لة ؤؤةطاو كاة  خةاىووك ىيَدا ، ئةو ىاثةىةوكةك كةة ضةةةا ئيبثدوةاليزب و    (  ةىكةؤك

كىةة ثةىوتاة  ىيَداق  تدواةا، ئةو ةا و دلةة  وةةىكدد كاة  وةةكيَت   ةةى وو      
ك ةاو ىةثيَةداوواة  لة ىيَدا  خ تة (ب. ل)ئةووا و حيزة   يةى  ليوةةن  ةىكةؤن 

 ةىاقةو  و  ةى لةوكاتةك حةة ةةت  ةةةى  د وةت  ةةة كة ة  و ةدةوكة  قيةاد ك        
وةةىكدد  و كةادىك ثيَيةةةوتةوك لةة ضةةةا ىؤيوَةةاا،        51 ةىكةؤك كدد و ؤوةاتد لةة   

لةيوَد ؤ ةدك ئاؤاىدا  و ئة ةةجنةدا ثاىضة ثاىضة كدد، وةىظيَت ىؤي لةةدواك ىؤي لةة    
ةةةى  ةةزوة  ئةةةةو و ، حيزةة   ةيةىي       !  ةتة ةييتباةيية ىوو ى  ةةكةك حةة

 .وش، ةة ثةلة  ةةطاوك  اوكاىو  لةِةلَ ئةب ىيوَبةدا  ةلةةةةا(ب. ل)
لةو  ةلة ةو  و داضةوةاةةك ثةوة ةاويةكاة  ىيَدا  ةة خىىئةاوا و خىى ةآلتةةو    

وةةةىك ةيَةةا    و لة ئةةجنا   وياوةةت  ةةةى  ةةى واؤ ة  ِةةوى  و ئة بةةى و ئة       
 ةىدوويدا، لةثيَكاو  اةةو  و ةةة يَزكددة  خىوةاا، داةة  ةةة حةة ةةت  ئةةلةباةياك       
خىى ةآلتاا ةا و ئةب داةثيَااةاةة د  ىلَ و ؤوىةةاليَةااةيَة  ؤؤىك ةةى ةةةى  تيَةااةةو،     
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ةةو كةة  ( وى يالي تةكا )وةةاى ت ةةو ك وةكةب حةة ةت  د ى و ك حةة ةتة 
دواتدوش ىيَدا  ثةةمياة   اوكةاىك و دؤوةتاوةت  و    . ةكيَت( ووية ةةطاو   يَوو)ئةو 

 ةةىو  ا لةة حةةةؤ وداة    . ةةةىِدو   اوةة ة  لةِةةلَ وةةةكيَت  وةىظيَتاا  ةىى كةةدد     
 .وياا حةة ةت  ىيَدا  ةدةواىك خى الةيةددة  ةةوت  دا8691

ئةةةب  ةلةةوَ ةةت و ِىىةاةةاىوياةةةةك وياوةةةت  ىيَةةدا  لةةة  ةوةةااة  واؤ ةةةددةة  
 ولةةتيةكاةاا و  اك لة خىىئةاوا كةدد، ثةوة ةةاك ةةة دؤوةتة دوَدوكةكاةييةةو        ةيَةد

ثتةةةو ةةةةات و ةةةة يَفةيَت تةةةىاؤووك تةةةو ىك ةةىا بةةةىةةوة  ئةةةب دؤوةةتاوةتيية       
ةاوضةك كةةااو، كةة ؤوىةةةك ؤؤىك   . ةةى وثيَي ةو  ةةيك وىظيَتاا وةةطيك  ةيَت

او ةاو ةةاك ةةاكىك  ِةةوى  و    وةد كي ةةوت  جي ةاة  تيَااوةة، ئةووةاو و ئيَ ةت    
 .ِىىة ثاة  ةةوةكااداة   ىةىثىلة وةى اوةداىويةكا  ةةو 

 ا كيةا    )ئيَداةيش و ت  يَزوَة   ةىوَبي  ِةوى  لة ةاوضةكةدا و لةة وةاوةك   
دا ةة وةى ىة   خىىئاوا و وةِ  ثاوةواة  كةةااو ةاوئةةةدا ةةى خىوية     (ئاىوا ي د

ئيبثداتةةةىىك ةاوضةةةةكة و ئيَةةةدا  ةةةةةى و كةةةةوتبةو   ةةةةواك ئةةةةو و  ةبيَةةةت ةةةةة 
ثةى وةةاةيَة  وةى اوةداىو  ةاآل ةةىوَت و تةيىك ئيبثداتىىويةتيَة  ِةوى  ةكيةاد  

 .ةكيَت كة لةةاو د ولةةتة  ةى  ِةوى كاة  جي اةاا دواى ةيَت
خىىئةةاوا ةةةة وةةةىكدداوةتي  ئةةة دوةا، لةةةو ىواةطةوةةةو  كةةة ئيَةةدا  ثا ةةةىك     

ىوةةت ، خىوية   اوكةاى و ىكَ ةييةاةا ىك وياوةةةت      وي ةتة ة جي اةييةكةةك خ  
 .ئيَدا  ةةو لة ى ةطدة تك  وياوةت   ةىوَب  و ةيَةد ولةةتياا

 و  ةةةاوَك  ةةوَك  وةكةوى كا    (  ةتةل ىةى  )ةاكىك  ةيَةا  ىيَدا  و ئيَدا  لةوةى 
كةة   ةة يَة  دوةةن ئةو ةاكىك  و ةاىةوَةييةة  يَوووويةةك ةيَةةا  ئةةب دوو د ولةةتةة ةةةو      
 . لةِةلَ  ةىةك واىد و داِريكددة  و َ دوىِةكةك كةةااو ئالةىؤاوتد و كفةثةداىتد ةةو

  ةزووتكةةو ك كةةىد ةزوةك    يلةب ةاىودؤخة تاؤ وةدا ئيَدا  ؤواتد لة وةةىكدداوةت 
ئةةةةةو و  و لةوكاتةةةدا كةةة  ةةةةاوَك دىؤ و د لةوةةةك ةةةةيادك ئاىواوةةةت  كةةةىد و   

ئيَداةةةاا داثفةىوةةيَك  ةزووتكةةةو ك كةةةىد لةةة   ةاىوةةيش ئةخداوةةة وةةةىخةا ، لةةةةاو 



   339     ............................................................................................  فاروق مةال مستةفا
  

ِةى ةوةةاا ةةةةو،  اةةةةكاة  ِةةةىل كةةةىد لةةة كةىدوةةتاة  ئيَداةةةاا ةةةة تةةةةاك ثيَيةةيَ   
كداةةو، ةةآلب ىوَباؤك ةةكاى يَكاة  كيَيةك كةىد ةةى  ةةىاب و ةةىي و ةةاو  خىوةا      

 .ىئاواةةو  وياوةت   اك ئيَدا  و لةثيت ئةوويةو  وياوةت  ئة دوةا و  ة ةو خى
 ىىة ةةة  كةةةةىدوش و ت ةزووتكةو وةةةةك   يَةةةوووو  ِةةةةليَة  ضةووةةةاو  و     

ئاوةةىك . ؤؤىليَةةةداو، كةةةوتبةو  ةيَةةةا  ئةةةب ةةىدا ةةة  ةةةىوَب  و جي اةياةةةةو       
دؤوتاوةت   ي  يوةك  تةدك ةةةدك ةةئةةكدد و  ةتدوةي  ثفييةاةاةةو ك لةيوةة        

 . حةة ةت  ةةى ةو   ةتدويةك  ِةوى ةةو
ااةا  ةةةةةو ثالةةةةةك ةةةةةى  داوكةةةاةةو ةةةةى جيَبةةةةج َ كددةةةة  لةةةةةيَةا  دا  ثيَةةة

، كةةة لةىةاوةةتياا ئةةةووش ثةةال  ةةةةةةو ةةةةلةةة   8691ك ئةةاؤاىك 88ىوَةةةوتككا ةةةك 
ثيالةيَة  دووىةيكاةة ةةو ةى ئيةتيةةاك  ةوةةلةك كةةىد و ثةكاةاةةةو ك ةاو ىةؤكةة      

 دوةا ةةةى ةةتةةةو و  و دميةكداوةةييةكةك و لةةةةيَةا  ِفةةت و ثةةةمياة  ئيَةةدا  و ئةةة  
ثيةةتطريو   اةةةةكاة  ِةةةىل كةةةىد، ئةةةو ِفةةت و ثةمياةاةةةةك ةةةةد ب ئةةةدىا  و        

ئةةو دوودلةة  و ىاىةاويةةك لةةةاو ىوز كةاة  وةةىكدداوةتي        . ةةئةضةوةة وةى كاغةةؤ 
 ىىة ةة  كةةةىددا  ةةةةةو، ثةةاو ِفتةِىوةةةك  ة يَكةة  و ثا ةةا  ئا ةةةدا لةِةةةلَ       

ددة   ةىجةةكاة   ةىىةو ةدةاوةةو     حةة ةت  ةةغاادا ةة ثيَااِدت  لةوةى جيَبةجيَة
 .و ةة ثيت  ثةمياةةكاة  ئيَدا  و ئة دوةا، ثاةةةاك ِفتةكاة  حةة ةت  ةةى  ةةةةو

حةة ةةةت  ةةغةةااو ةةةة ىك ضةةاكبةوة  ئةةاةةوىو  خةةىك لةةةثاو خى ةةالةيةددة  
  يةةى ة  يَكاة  ةةوت و ثدةضةت كددة  ةةوَ  وةثاكةك كة دواك ثةمياة  دؤوةتاوةت 

وةةىظيَتياا  اتةةة ئةةةجناب، ؤؤى لةةة جةةاىا  وةىضةةفة  و     -ة  ىيَداقةة  و  اوكةةاىوةدد
ئةو    ةةداةةك  ىىة   كةىدك كدد ةة  ةليَة   يَوووو  و لةةاى ةى . وةىكيَي  ةةو

ةيَطة ةا  ةةى ةييةكا  ةة َ ثةال      .  ةلةطريواةاةةو ك  ةىة و ثاكتاوكددة   ىىة ةكة
دا، دوو ضةةةك  كاىوطةةةىك تدوةةا   ةة اتكةةة  ةوةةااة  جةةطةةةو ، ةةةةلةةة لةِةةةلَ  ةةةىة 

 ةولَ و كى ي  جة  ةىو  دوبفى او  و واؤ ةددة  : ةةد وتةو  ةةو، وةكة يا 
وةةةاى ت  ( تضىليل )وياوةت  ضةوا ةكدد  و دميةاِىِ   : دوو ة يا . ةيَةد ولةةت 
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داةثيَكا  ةة  اة  ِةىل كةىد دا ةة دا ةؤىاةاة  دوو ئةجنة ةة  ىاثةىةاةةا   ( ِةاوة)ةة 
و  اةبة اةييةةيا  ثدةوثاِةةا وةةةك  وياوةةي  ( تةةةةفيزك و تة ةةدوع )اداةا  و واوةة

 . ِةوى  و ةداوا ، ةى ئةب وياوةتةك لة ةاو و  و د ى و ك ىيَداقاا
 

 4599شكستى ئازارى 
ةة وةكيَك لة  ىىة ة ِةوى  و دىوَوخاوةةةةكاة   ( 8695-8668) ىىة   ئةوفةل 

 .كةىد دا كةىد ئةي يَددىوَت لة وةىاة ةىك  يَوووك
ئةب  ىىة ة ةة ةَية  ؤؤىك كةىدوةتاة  ىَيداقة  لةة يَوةد د وةةآلت  حةة ةةت        
د ى يَكا و ىؤِاىك كدد و ضةاىد  وةالَ د وةةآلت  خةىك ةةوةةى يدوَةةا  و ضةةةا       
.  اىؤضةةوةك  ئةو ةاوضاةةدا ِدت كة ي اى ك داةييتةاةيا  لة  فيىةيَك تيَةةثةىةك

ئةو ةا  ضةةكااىك لةة ىوز كاةةاا  ةةةةو  و ةةة      تائةوكاتة  ي   ىىة يَة  كةىد ةة 
 .ئةو ةا و ثيتطريو  و ةة ااىةةوة  جة او ىك ِةىل ةةخىو  دوة 

تةةاة  ةةىةةوةت  ثيَةكج     8666 و  تةا وةالة     8668 ىىة   ئةوفةل لةة وةالة    
دا تةةاة    8663 اآلوك وةثاك حةة ةت ةةات، دواك كةد تاكةك ةةى  لة والة  

 .ز   اوةة ةكاة  ىيَدا  و وةىوا ةيةيَكيَت يَد   دىةةااةةك  يَ
ن ئةاؤاىك  88لة وةىد     ىىة   ئةوفةلاا و ثاو ضةةاو   ةةىة و ِفتةِةى لةة    

ةةةى كةىدوةةتاة  ( حةةةكب  ؤاتةة )دا، حةة ةةةت  ىيَةةدا   ةةيَة ك ئىتىةةةى    8691
 ةىضةةا  ئةب وةملاةاةة لة ضةاىضيَة ك ثالةيَة  ةةى اا ةةو ةةى  . ىيَدا  وةملاةا

ة  د ةط  ةزووتكةو ك كةىد و ة ةةوت كددةةةو ك ئا اجنةةكاة  و لةدواويةاا     كثةدد
ك ئاؤاى  ةى ةة قىةةاغيَة   88 يَكاةةو ك ةى يوَد ىكيَف  خىك، ةةآلب ىوَةةةوتككا ةك 

 .ةةكَ لةةةى و ثيَي ةوة  واواوي  ةوةلةك كةىد لة ىيَدا  ئةي يَددىوَت
ةةتةو و  ِةىل كةىد ةةةو، ةىضة     ئةب  ىىة ة ةداواةةك كة  ةلةطدك ئا اجن  ى واك

لةثدة لةكاتيَة  ضاو ىةوا  ةةكداودا  ة ت   يَكا و ئةو كاى واتة ِةوى وةك لةة ئةاؤاىك   
 دا ةةوةىدا ات؟ 8695
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ؤوىةةةةك ةةتةو ويةةة كةىد كةةا   ةةة ةو  ىكاى كةةاة  ئةةةو كاى وةةاتةك ةةوةةةى   
ة  دوةةة   ىىة   كةىددا  ةات ةةى  ىكةاى  د ى كييةةكا  ئةِيَدةةةةو  و  ىكاى كةا      

 .ئةخةةة ثيت ِةكَ
، لةةةةيَةا  ىيَةةدا  و ئيَداةةةاا، د  يَةةك ةةةةو  8695ك ئةةاؤاىك 6ىاوةةتة ثيالةةكةةةك 

ى ةطةةة  ةةةةى ىوَةةةوىاةةو، ىويةةةةك  ةةةةةةو، ةةةةداوا  ةةةةةو، ضةةةةةا د ولةةةةةتيَك لةةةة    
ةةخيةكيَياةيا  ةة ااىةةو ، ةةآلب ئةةو  وةكةةب ثةيال  ةةةةةو ديك ئةةو  ىىة ةة       

جةآلةةةةو ك كةةةىددا ضةةةةاو  ثةةيال  و  ةةاآلوك ةةةاوخى و ثتةةةوو  ةةدوَةةت و لةةةةةىد ب 
 .ةيَةد ولةةت  خىوا  ةةِدت

ئةجماى   ىكاى  ةاو كيةكا  ةةوةة دىؤ و قفةيي  ِةوى  لةة ىوز كةاة   ىىة ةاا    
دا، وةةىكدد كاة   ةىىةو    8695ك ئةاؤاىك  6و لةِةلَ تةةاو  ِةىؤك ىوَةةةةوتك   

ةكيا  ِةةدت و ئةةةو كاى وةةاتة تةو ةة   ةةةياةيَة  ِةةةوى  ةةةةو  و  ةةةىدوو  ىكةةة وةة
 .جةىِهة وا  ليَةةوتةو 

 
 ى ئازار9بآلوبوونةوةى هةوالَى ريَككةوتنى 

د ةطةةاو  ىوَةةةوتك  جةؤائري لة ئيَ تطةكاة  ىادوىك جي اةةو  ةآلوكداوةو ، 
ئةو ىوَةةةوتكةك  اك ئيَدا  و وةداب ح يَ  ةة د آللةي  وةةىؤك  جةةؤائري  ةةاىك    

د و ةةو ةة  ىىكيَك ةة تةووفة  دوي كا  و ثيالةطيَةدة   ةةىوَب  و   ةى اوة ،  ىىوا  كد
جي اةييةكاةةةةو ، ئةةةو ثيالةطيَدةاةةةةك ةةةى ةةىي و ةةةاو  ئةةاةةوىك خىوةةا   فيىةةةة ا 

 .ئاد  يزادك وآلتاة  يوَدد وت ئةخةةة يوَد ث َ و يوَد خاكةو 
ةكةاىك  ةاخ    كات  ةآلوةةوةةو ك  ةوالةةكة لة ةكةةك وةىكدداوةت  حيز  ةةوب لة 

  ةةى ةةة ةي ةتك ،   . ى    ةزوك دوَ  ِةوَزا  و دىاوويَ  لةتةةك ضياك وةىك حةوة  ةةط
 .ؤؤى ةةثةلة ةةى و ةاى ِاك  ةكتةة  وياوي  ثاىت  دميةكدات  كةىدوتا  كةومتةىةكَ

وةةةدتيَدك  -ك ثةةاىت  ةةة كةةات حةةةةي  حمة ةةد كةةةىوم   (و. ب)كةة ِةويةةتبة  
ىةمسا  كة كاىِيَدةك  ةكتةة  وياو  ةةو  و ةةة  ثاىت  و ةة دكتىى  ةمحةد ىةىل 
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جةوتة كاىوةا  ةةةىةَوة  ئةةةدد، لةةوَك ةةةةةو ، خةالَيخى ةبةو ةةةىك  ةاو و  لةة          
 .جيَطاك ئةوا  داةييتبةو

كات ةةىوش  ةتدوي  لة ىوَةةةوتكةكة  ةةةو، ئةتدوةا ئيَةدا  ةةة يَفةيَت ةةاىؤاة      
ة  ئةو تيَطةويتم كة ةةاىؤاة  ثةيَش   لة ق ةكا. ةة ئاواة  ةطةىةوَتةو  ةى كةىدوتا 

 .ئا ةداكددة  ىوَةةةوتكةكةك جةؤائري ةاةطةداو  ةى ئيَدا  و دكتىى  ةمحةدوي  لةِةلةااوة
ئةةةةو ىؤي  ي اى وةةةةك  ؤؤى كةةةادى و ليَثدوةةةداواة  ثيَيةةةبةىِةب دك، ؤوىةةةةةك  
خةلةةةكةةة وةةةىوا  لةةةو ىووداو  وةةةوىة اةةو، ةةةة تةةدو و ِة اةةةةو  ئةواةدةواةييةةة   

 .8و  ةىوةكة ضةةا ئةِةىوَك لةةةىد  ياا ةةو( دؤوتةكا )لةةوَ ت  ئاويكا ك  ة
 

 قيادةى مةركةزى -هةلَويَستى حيزبى شيوعيى عيَراق 
وةةةةكيَك ةةةةةو لةةةة  يَةةةز    ( قيةةةاد ك  ةىكةةةةؤك )حيزةةةة   ةةةيةىي  ىيَةةةدا    

 .ةةى ةلة تةاى كاة  ةةى  و لة ةاوضة ىؤِاىكداو كاةاا ةكةة و ضةكااىك خىك  ةةةو
وةكةةب ضةدكةك ةي ةتك   ةةوالة  ىَوةةةوتككا ةةك جةةؤائري و ،  ةلةةَو ةت         لةة  

ىوو  و ئا ةداك و ىِدت و ةة ةةووني و  يَة ك جىىاوجىىك تةد ةةآلوك كةدد و ،    
 ةلةةوَ ةةةت  ةةةةةىد وا بةوة   ةةةىىةو و ةةى ةلة ةةةتةددة   ةةةاآلوك حةة ةةةةت و    

 . طيَدةاةة ىاِةواةاك ئاؤاىك و ت ىوَطاك ىاوت   ىىة6ى تةددةةو ن ىوَةةةوتككا ةك 
 ىىة   كةىد ثَيةو ت  ةةة ةةةخىدا ضةةوةةو وةك  قةةوَل و ةةداوا   ةةةةو ةةى        

لةوكاتةةدا  . ئةو ك ِىىةاةةاىو  ةكةىة ت  لة ىوَباؤ و ةيةد و ىوَةخ تكياا ةةدوب يَكيَت
قياد ك  ةىكةؤك جاىةن ةى  ةلةةوَ ت  خىك ةة  ة ةو يوةكاا ئةدا و د وتكييةاة   

كاة  ئةةةةكدد و ثيَيةةةكياىك ةةةةى ضاى وةةةةىكددةيا  ئةخ ةةةتةىةوو،    كة ةكةوىةويةةةة
د ةطةةاو  قاى  اةيَتي  ثيَيبةىِة لة ضةةا ةةى وةك   ةىةدا ئةو ك ئةضةوةثاةا  
كة ةةى ةلة تةددة  وةثاك ةةةى  لةة ةةاىودؤخ  كيةاةةو ك  يَز كةاة  ئيَداةةاا و       

                                                 
 
وةا  لةةةدك ةاو يَكةاة     (دؤوةت )، ؤاىاو ك 8691ك ئةاؤاىك  88ئةو واآلةة، ةةتاوبةت  دواك  

 .ئيَدا  ةةكاىئة يَكا
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، د  ةةاىك ثيةةت ةةخىةةوةة ، ِيةةاة  ةييةةتباةثةىو ىك و تةةةوي    ىىة ةةطيَدةوَت  
 .ثيَيبةىِة ئةةزووَكيَت و ةيااكاىويا  ؤواتد جىو ئةدات

قيةةاد ك  ةىكةةةؤك  ةةةى لةةة وةكةةةب ىؤيك جياةةوةةةةو ك لةةة  يَفةةة   -ع . و. ح
دا، كةةوتبةو  ةةةى  ةاآلووَة  ضةةةا     8669ىاو ة وك تةحدوفي  حيز  لةة ئةةوفةىل   

وةش  (ب. ل)ا  و جة  ةىو  جىىاوجىى و ، حةة ةت  ةةى  ةة كة   و ةدةو  و ىاوةة 
 ةلةةوَ ةةت   وةىكيَيةة  و وةىضةةفة  و ضةةةثدة وو   ةتدوةةيفيَةداوك   ةةةة ثدةوثاِةةةةا ك 

قيةةاد ك  ةىكةةةؤك، ةةةى ثةةالَ ثيَة ةةةاة  ةةةةى  ةةةى خةوةةتةددةةو ك  ةةاآلو كةك، 
 يَد   ةةىد وا   حيز  و حةة ةتة ةةةاو وى يالي تةكاة  خىى ةآلت  ئةةوىوثا  

 .ىظيَت، ةة ضةةا  يَة ك جياجياو لةوةىوو  ة ةوواةةو  وةكيَتي  و
لةةةو كاتاةةةةدا قيةةاد ك  ةىكةةةؤك كةةة ىوَطةةاك تيَةى ةةاة  وةةةخت  خةوَكةةاوو      
ضةةةكااىو   ةلةبةةواىدةةو ةةةى ةةى ةطاىةةوةةةةو ك ةا ةةيزب، لةةة كةىدوةةتاةاا ىوَطةةاك   
ىاوت  ةةىد وا بةوة  لةة  اوكةاىو  ثةاىت  دميةةكدات  كةىدوةتاةاا ِدتبةو ةةةى،       

ئةلةيَم لةو واآلةةدا . ة  ىىة   كةىد دا ةةت دوي كاوةتيةددة ىوَطاك ةة ااىوةدد  ل
قياد ك  ةىكةؤك ةيَجطة لة واى ةت  ئةةااب و يوةةطداة  خىك  ي  وةىضةاو وةك   

ك ةاثةات لةة   ( ةوةفةيح   ةتةةا  )تدك داىاو  ةةةةو، لةة كةىدوتاةييةاا لةةو ىؤي و     
يز ، ئةواةةك لة ىوةزك  حيز  د ىكدا، ة َ ئةو واى ةتيية ة ةوكةك ضةكااى كاة  ح

ثيَيبةىِةدا ةةو ،  اةطاةةوا  ةى يواة  خىوا   ةةةو،  ةي  جةىى  ثةوة ةاويةةك     
 . داىاويبا  ةة ثاىت  و د ؤِاكاة   ىىة ةو  ةة اةةو

ك تيَةةاا ةةةآلو كداوةةةو ، قيةةاد ك 8695ك ئةةاؤاىك 6ئةةةو ىؤي ك ىوَةةةوتككا ةةةك 
كاتيَةك وو ةت    ! ؤاى دوكةاى ةةةو   ةىكةؤك لة كةىدوتاةاا خاو ة  كة   لةة دوو  ةة  

ضةكةكا  و كتيَبخاةةك حيز  ةطةوَزوَتةو ، ئةب ثاى وة ئة ةةا ك ئيَ  ، كة تاقةة  
 . ىك ِةاوتكةو  ةةو، ث َ ةةد كدةدىا كة ئةو  ةةةوتةك ث َ  ةو ةى ةيَت

لةوةةى تادا لةِةةلَ كةات     لةة كةىدوةتا ،      و ت ليَثدوداوك قياد ك  ةىكةؤك
لةو ىووداو و ةاى  وياويية تاؤ وة دواو  و داوا ا  ليَةدد وةىؤت ئياىو  ةاىؤاةياا 
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ئةةةةو ىؤي  ق ةةةةكاة  كةةةات ئيةةاىو  جيَةةة  دلةخى ةةة  ةةةةةو ، ةةةةى  . ةةةاىؤاة  ةبيةةةكني 
 ةةى ئةةو ىؤي  لةة    . ةةى ةلة تيةددة  دوي كةاة  ِةلةكةة ا ،  يةاوةةك  ؤؤىك تيَةااةةو    

 ت وفيَبا  ةةِ  د ىِةلةة ةةو ؤ اة  وةكيَك لة ليَثدوداو كاة  ثيَيبةىِة، كة كات ىيز
 31ئيَبةة  ةىىةمشا  ةةة    )ةي تم كة وةىؤت ةاىؤاة  لة ئيَدا  ِةىةاو تةو  و ىاك واوة كة 

 (.كةوةو  د وت ثيَةددوو ، ئيَ تا ةةب  ة ةو  يَزو تةاةاوةو  ضى  واؤ لة  ىىةو دوَكني
 

 كشانةوةى هيَزةكانى ئيَران
 ، ئيَداةييةةكا  ضةةةا كةتيبةوةةك  دي     ئةو ك ئيَبة ئاِاداىك ةةوو  و ئة اةبيك

ئامساةييا   َيكةاةةو  ئة ةاوةك حةاج   ى ةىاةةةو ،  ةةىو  ا تىثخاةةةكاةيا  لةة        
ةاوضةةةةكاة  ةزوةةةك ةةةةةى ك  ةةةةىةدا ةآلوكددةةةةةو و ، ةةةةةوة  وةةةةثاك ئيَداةةةة  و   
 ةخاةةةةىات  ئيَداةةة  لةةة ؤؤى  ةةةوَك  كةىدوةةتاةاا  ةةتيَة  ئا ةةةدا ةةةةو ، لةِةةةلَ   

! ىوَةةةوتككا ةك جةؤائريدا ئةةب  يَزاةةةك ئيَةدا  ةةةة َ خةاحةاةيزك     ةآلوكددةةو ك 
 .خىوا  و تى  و تىثخاةةكاةيا  ثيَ اوةو  و ةةى و ئيَدا  ِةىةاةة دواو 

ئةب  يَة  كياةةو وةك ئةوا  ةةو ةة ىك تدو و لةىؤ و ى  بيك  ةةى ئةواةةةك   
دلةة  ئةواةةةدا ؤوةاتد    ى  و كيكة   لة . ةاو ىةوا  ةة دؤوتاوةتي   اك ئيَدا   ةةةو

ئةكدد كة ةاو ىةوا  واةةو ئيَداة  كىةةثةىوت و دوي كة  دميةكداوة  و  ةاة  ِةةىل     
كةىد، تةةيا ةى ةةىي و ةةاو  خةىك، ةةة ةةاوك واى ةتييةةو  د وةت  واى ةةت  ةةى         

 . ىىة   كةىد دىوَوكددوو 
 

 بة يةكطةيشتنةكان بؤ بةرهةلَستيكردن
 ةة ياا  ىةةىل   ااة  ةةى ةلة ةتيةةى ةةةوو ،   ةيَجطة لة ئيَبة كة ثيَيةةةط  ةاةطة  

ىةوةةىك و تا ري ىةىل واىل ةةط لة ىوزك ثيَيةو ك ئةو تيَةى ةىاةةدا ةةةو ، كةة   
ةاوياووَت  ئيكجا ةداد ىوَت  كةات ىةةىل و  ة     . وا  ئةدا( قاو ة) ةولة  ةةى ةلة ت  

يكبا   و  د وةةت  ثيَةةةدد، ئةةةو ضةةةةا وةةالةة ةداد ىوَتييةةةك  ةةةةت 8691لةةة وةةالة  
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دا  ةاةةوةك   8655 ةةةو، ةةآلب لةِةلَ كات تا ري  اوىةوَ   كالة  ةةوو  و لةة وةالة    
وةكيَت  قةتاةياةي وةى ةة حيزةي  يةىي لة خةوَكاةطةن ةاو ةاو  وةفيَباة  كةىك   

 .كددةةووكةو  و  ة يية  اوىةوَ  وةت ةةوو 
طاةاة   ةة ةو      ةلةةوَ ت  حيزا ةى ئةةوا  ىووةةةدد و  و كةوتيكةة  ةلة ةةة    

 .ىووداو كا  و ئةو  يَز و تةاةاواةةك ثيتيا  ثيَةةةةو وَت لة ةةى ةلة تيةددةاا
ليكيكية    - اوكات لةِةلَ ئةو ةيكيكاةةدا، لةِةلَ  اوىةوَياة  كى ةلةةةك  اىك ة    

كةىدوتا  كة ةة ة يَك  كاىوا  ئةكدد، وةك  ا  دك و ىةاوةىضةو  و ثيَيبيك  ئةةو  
 ةةة يا  ةةة ا   ةةيَ  ةةةةىك و كةةات ةةى وةةاو  . ا  ئةِىىةويةةةو ىؤي  و دا اتةو ةة

ىةةاولقادى  ةلةةوَ ت  كى ةلةةوا  ةى ئيَبة د ىةدةك و ىوَةةةوتني ىؤياةة وةت ةبيةكني  
 .و كاى ةى ةةى ةلة ت  و  ىىةو ةةةو 

لةِةلَ  ةىدوو  ة يا تا ري و  ة ا  دا ضةةا جاىوَك لة  الة  كات ةاةةا تةا ريك   
 .ةةيا لة ةاوثددا  كىةةووكةو  كة ئةووش يوةةطدو  ةةى ةلة تي  ئةكدد يَ  جةيىل ح

وةةةكيَة  تةةد لةةةو كةوةةة ةاوةةداواةةك  ةلةةوَ ةةت  دواىوةةا   ةةةةةو ةةةى  ةولةةةااة   
ةةى ةلة تيةددة   اآلوك حةة ةت و ةةىد وا بةوة   ىىةو و ئيَبةة ثةوة ةةاميا    

ك كى ةةلةيَك ليَثدوةداو و   ثيَة ك  ةةةو،  ة يا ةةىك حة ة ىةىل ةةةو،  ةة يا ةةةى   
ثَييبةىِةك لةِةلةةاا ةةةو كةة ئا ةاد ةةو  ةةى ةة ةااىةةو  لةةو  ةَية   ىىة ةةك          

 .دا اتةو كة ليَ  ئةدواو 
 ةى لة ةةوةىاضةةوةةو ك ئةةب ةري و ىوياةةةدا ئةةةيَت  ةلةةوَ ةت  جةا يَداةةةك       

ا و كات ةةىك  ةي  ةاىر لةةواد ةةةكدَوت كةة ةةة ثةىؤ ةةو   ةاة   ةة ةو اة  ئةةد         
 .ئا اد و  خىك ةى ةةى ةلة تيةدد  ةييا  ئةدا

كات ةةىن وةكيَك ةةو لةة ئةة ةةى  وةةىةاؤويةكاةي  ىىة ةي ئةةوفةل و ئةةووش       
. و ت ؤؤى ئةة ةى و كادىن دوةة لة  او ثيَي واةةةو ىؤلةةي ثيَةو ة  ثةيَ ةةةدىاو      

بةةة ضةةةو ةتة ين ةةةاىؤاةي و ثةةيَم ِةتةةةو  ئيَ : "ىؤيوَةيةةا  كةةات ةةةةىن ثيَةةي ِةةةد 
كى ةلةيَك ئةة ةىو  كة  ي  ىؤلةيَةبا  ثيَ ةةدىاو  و ةةدلةكياوييةو  ئةِةةى ىوَطةةن   
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ةةاىؤاةي ةةةى اةيَةي   : "دواتد كات ةةىن ِةتي!" كاى ا  ثيَ ةاىوَت، كةد تا ةاكةو 
 !"ئةو و وةىين  ي (.. ةةى اةا ن  يَزن ةةىِدوي  يففي)ةى ئيبزا كددب و  ين كدد ةة 

اميا  ةة كات ى  ةيا دؤوةةييةو  كةدد ؤؤى ةةِةى ييةةو      لة ةادوكاةيش ثةوة ة
 . ثةمياة   اوكاىوةددة  ثيَااو 

 
 ثآ راطةياندنيَكى ضاوةرِواننةكراو

لة تاىوةك و ليَفةة  ئَيةاى وةةك  ئةةو ىؤياةةةك ئةاؤاىدا، لةِةةَل ضةةةا  اوىةَويةكةاا          
 .و ةةوِةىةاةةووكةو  ةكةةكةك خى ا ، دلةبا  ةة ةةى ة   ضايكي  ئةو ىؤي  خى

ةدةؤكةكاة  حةة ةت ةىىدو اةيا  ئةكدد و تىثةكاةيا  ؤ وويةك  ؤؤىوا  ئةةكيَآل  
و ِد ةةة و ؤى ةةةك  ةةة ةووا  ةةةى وةةاتيَك ةيَةةا ة  ةةئةةةةةو ، ةةةةآلب ئةةةو ِياةةةة      
 ىىة ةةطيَدةوية  ةىداةةوةةةك لةةة ؤؤى كةوةةاا ةةةةدك ئةةةكدا، ةةوةةةى  ةةة ةو تةةدو و    

اك ئةو  ا   ةةةو كة ثاو كيةاةةو ك ئيَةدا     الةةوَداة  و خةوَكدةياةاا ؤالَ ةةو،  ية
لةةة كةىدوةةتا   ةةىىةو ةةةة ةةةةيةيَة  ةةةةىؤتد و ةةةةىِيَة  جةةةاة  و ةةةاو ىةؤكيَة      

 . ةةوَ  و   ةةطاو ةةى و وةىكةوت   ةلةةة يَكيَت
ئةةةو ئيَةاى وةةة لةةةثدة  ةةة يا داىا تىةيةةق وةةةىك ليَةةااو  و ىاوةةثاىد وةك  كةةات  

كةةة ئةةةو ك لةةة ةيكيكةةةكاة  ثيَيةةةودا لةوةةةىك   ئيةةاىو  ةةةاىؤاة  ثةة َ ىاِةواةةةاو 
ىوَةةةوتبةوو ، ةاوةتةدك و ثاىت  ةدةواىك كيةاةةو ك داو  ةةى ئيَةدا ، ةةا قيةاد ك      

 . ةىكةؤوش  ةولَ ةاات خىك ةطةوةةيَتة وةىوا
لةةةو ضةةدكة  يَوووويةةة ثةةدة ةاوةةىى دا،  ةةة يا داىا ةةخةةةب و ثةياى وةةةك  ؤؤى و  

كةةةب  ةةىىةو ةييةةة و دوا  ىىة ةةيش ةاةيَةةت كةةة  ئا ةةاي ك ةةةى ئةةةو كدد كةةة ئة ةةة وة 
 يَةز  ةيَةد ولةةتييةةكا    . ئيبثدواليزب ةى ةةىي و ةاويةكاة  خةىك ئةوةاتةة قةىةةاة    

 ةى  ة يا داىا كات  خىك  ا ةلةةك وىظيَت  ةى ةاو كددةةةوب كةة   . ئة ة ثييةواةة
  ياوةةدا ثىةا ةةاىوىر، كةةة ئةوكاتةةة ثةةالةيَةىاوك  ةكتةةةة  وي 8663ضةةى  لةةة وةةالة  

 يةى  وةىظيَت  و ليَثدوةداوك ثةوة ةاويةةكاة  د ى و ك حيةز  ةةةو، ةة ةاا       حيزة  
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 ةة ةو   ىاوثاىد وةك  ةى ةاىؤاة  ةاىدةةو كة ديك ةةى   ةىة ةةات و وةكيَت  وةىظيَت 
ثيتيةاةييةك  ليَةةكات تا ىاد ك ضةت و ةةىط و خةاىد  ةدةوَاا  ةة ىك ةدةؤكةةو ،  

ىوَك كةوت  لة ةةلةيَكةكاةيا  ثا طةؤ ةةوةةةو  و  اوثةةمياةيَت     ةةآلب كاتيَك لةِةلَ ةةى اا
 .ةةى يا  لة  اوثةمياةيَت  ِةىل ىيَدا  و ةزووتكةو ك كةىد ةةيو  ثةوةةاتد ةةو

 
 ضاوثيَكةوتنى بارزانى

 ةي   تةةاك ةاىؤاة  وةىكدد ك  ةى  دواىك ىؤِاىو  ةةتةواوةةت  كةةىد ةةةو    
ةىد    ةاىؤاةيةاا ةزووتكةةو ك كةةىد و  ىىة ة      لةة وة  . لة ةية وةةد ك ىاةةددوودا  

، كةىدك ةةىةاد وةةت ِةويةت لةة  ةي  وةةىد  َية  ثَييةةوتددا ثَية  ةةِةويةتبةو        
ةةةاىؤاة  ةةةة د ثيةةاووَة  ةة ةوبةةةت و خةةاو   كةوةةاوةتييةكي ةةةة يَزوش ةةةةو، لةةة  

ئةةو  ةةو    . ىووخ اىواا واآلةيَة  دووى و دىوَو خةةات و  اةةاووَتيت ةةةدن ئةةكدد   
ةى ضاوثيَةةوتك  ضةوب و ضةةا وةىاتيَك ةة ئا اد ةةوة  ؤوىةةةك ئةةاا ةةكاة       

ليوةةك ةاو ةةاو  ثةاىت  لةِةلةيةاا داةييةتم، ئةَيش و ئةاؤاى و حةوةد تَية  ؤؤى لةة         
 ةىضةةا ئةوةو ت ةة ئاؤاو  و ؤالةيي كةوةاوةتيي  . ى ة  و د ة  و ضاوواا دواىةةو

وى وةدا، ئةو  ةوةتةك ةةاخ  داةثى ةيَت،    خىك، لةو تةةطةضةلةة ة و كاى واتة ِة
ةةآلب وةكيَة  و كة    كة ضةةا جاى لةكات  خى   و ةاخى ياا دوبةةوب،  ةوةتم   

 . ةةو ئاؤاى و حةود تة قةولةةك ةاو دلَ و د ىووة  ئةكدد
 كةيش  . ةاىؤاة  ىووك تيَةددب و داواك ةةريوىةاك د ىةةاى ك ىووداو كةا  ليَةةددب    

واةةا ةةةو ك كةة ىوَةةةوتككا ةةك جةةؤائري ىووداووَةة  ؤؤى       ةريوىةاك حيزا ثة َ ىاِة 
خاو   ( ق ةكة ىووك لة ةاىؤاةيية)وةود ةيية ةةي اةةو ، وةود  ةلةةوَ ت  ئيَة ك 

واؤ لة ةةىد واب ةةوة   ىىةو ة يَك  و ةةييَكةو  ةى    يَوووك ئاؤاوةت  و تيَةى اة
 !ةاو ئيَدا ، ةى يوَد د وةآلت  ثيالةطيَدة كة

ىاوت ئةكة  ئة ة ثيالةيَةة  ِةوى وةة، ةةةآلب  ةىضةىةيَة  ليَةك      : اة  ِةت ةاىؤ
ئةد وكةةةو ، ةةةاتةاةني ئيَ ةةتا ةةى ةلة ةةتيي  ةةاآلوك ىيَةةدا  و دوي كاوةةةتي  ئيَةةدا   
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   لةب ةاى ك دوَتةة ثيَيةةو    . ئةب  ةىة  لة ةودوا ؤؤى ئةكةووَت لةوةى ا . ةةةو 
دةيةاو ؤؤىك ةةة   . ةىد ةةكة ةت ةةا و   ةة  ةوفةةحةت  ةاؤا  لة ة ؤواتد كةةىةك كة  

ةةى و وةةة، ئيَةةدا  كةةة كةوتةةة ةةةةىك دوي كاوةتييةةةو ، و ؤىةة  كةةةىد ؤؤى تدوةةكات  
داةيكةددةةةي ضةةةت و تةقة ةةةة  و خةةةاىد  .. ئةةةةيَت، ئةةةب  ةةة ةو ةةةةى ك  ةةةىةاةة
 .ةىوا ، ةةىةوَة ضةوةيا   ةحالَ ئةةيَت

ئيَدا  دواب و ةة يَة وةك      ةة دىوَوك لةوةى  ةتدوي  واؤ يَكا  و ضةوةة ةاو
تد ةاىك دا اتةوب ةى  ي ئةكدد و ، ئيَبة ةاو ىة ا  واةةو وةةىلةةةكَ ةةة  ىىة ةاا    
ة يكةو  و لةوةى ةكة اوةةك  تةد ةاو ىةؤكةكةةك ةطىىةدىوَةت و لةوةةى ةك ةيكةوةك        
 ىىة ةةةطيَدةاةةتد و ثيتبةوةةةتةوتد ةةةةة جةةةة او ىك ضةووةةةاو  و ؤ محةتةيَيةةة   

وةةو   (جب ةةك )تةو  و لةوةى تاو  لة  يَة ك  ةىةك ةةةى و   كةىدوتا  دامبةؤىوَ
ةطىىةوَةةت ةةةة  ةةةىةك ثةةاىتيزاةي، ئةةةوا  ةتدوةةي  ئةةةو ِة اىؤداةةةة تدوةةكاكةك كةةة   
ئيبثدواليزب و ةىكةى كاة  و ىيَدا  ئةوةةةة وةى  ىىة   كةةىد، كةةب ئةةيَتةةو  و    

بةةةت  ئةوكاتةةة، دوو  ةةيَةا  و ثيةةيَةويةك  ةةةةىةآلو ئةكةووَتةةة ةةةاو ئيَداةةةةو ، ةةتاو
 اة  ئةةةو ؤاةةىك تاىا   اةطدتكيَة  ِيت  و وةىكةوتةوك ديك حةة ةت   ةاك  

 .تيَااةةو، ةزووتكةو ك دي ةة  ا و ةةى اةدة واويةكةك لة ثةى وةةاةاا ةةو
ئيَبة ىا ا  واةةو كة دا دكاةاةةو ك ِدةك ئةةب  ىىة ةة كةاىوَة  ِةةوى  ئةكاتةة      

 .و  و تةةعي   ة ةو كةىدوتا  ئةِدوَتةو وةى ِةىل كةىد و ثالة  تةىد
كات ى  يا وكاك وةكيَك ةةو لة وةىكدد  ةاوداى كاة  ثاىت  و ثيَيبةىِة، ةة ااىك 
كدد لة  يتة دة كاةاا و ةىضةوةةكاة   ك  ةة ى  بيك  لةقةلةةةب دا و و  ةاك  ةوةةلةكة    

ك لة وةكيَت  وةىظيَت  خ تةىةوو كة ةاىؤاة  كات  خىك ةةةاو و َ د ولةةتاا كياوةو  و ىوو
لة و آل اا    ئةو ب ِةت كةة كةات و  ةةوَ  جيةاواؤ  و     . كدد و  ىىة    ةلةطريواةا و 

 .ةاةيَت ةة  يةاك دواىةؤي،  ةىل ئة دةؤ لةد وت ةا و  و قةىةاةي  ؤواتد ةا و 
ثا ا  و دواك ةة ااىةةوة  ضةةا كةويَك لةو ةاواةةدا، والةح وةوف  و كات وةا    

 :ا  و دكتىى  ةمحةد،    ةةةاوك حيزمباةةو  ئةب ةةىةا ةوةب ثيَيةةو كددىةةاولدة مح
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 .ئيعالةةددة  ةةىد وا بةوة   ىىةو -8
 .تاواةباىكددة   ةلةةوَ ت  ئيَدا  و ئة دوةا و جةؤائري -1
 .دا ةؤىاةاة  ةةى وةك  ةييتيباة  لة كةىدوتاةاا -3
وةةةو ، كةةة (الىوط  العراقىي  التجمىىع )ثةاىت  دميةةةكدات  كةىدوةتا  ةيَتةةة ةةاو     -1

حةوت حيزة  ىيَداق  تيَاا كىةةوةةوةةو  و قياد ك  ةىكةؤك يوةةك  وةةى ك    
 .ةةو تياواا

د وةةت ةةوةةةىاِدت  و  ةةاىدةةو  و ِةوَزاةةةةو  و داةة ةةةددة  ضةةةت و       -5
 .تةقة ةة  ةةوةى ئةو ةاوضاةةدا كة ئةةكة ةكةةك وةى ك  لة ئاوكا ك  ىىة اا

ىلةةةكَ،  يَز كاة  ثيَيبةىِة ةةو  يَة  و ثيَة اتةوةك ةى ؤؤى ةةثةلة و وة -6
 ةىةك ضةتةِةىك ةطةةجنَي ، دامبةؤىَوكةةو  و ئةةو حيةز  و ِدوثاةةةك لةة ةةةى ك        

 . دا اتةودا ئةة ، لة  ة ةو كاىوةاى كاةياا ةة ااى ة 
ثاو ئةو ك  ةةاوَك  يتة دة و ةريوىةا ِىىةوكةو ك واد  لةوةى ةةىةا ةكة كةدا،  

لةةة ةةةاىؤاة  كةةدد لةةة حالةةةةت   اةةةةو  و ةةةةىد وا بةومنا  لةوةةةى  ةةىىةو،     داواب
 .ثيَةو تي   اةةو  و ةةىد وا بةومنا  ةى داةني ةةة 

ىووك . ةاىؤاة  لةو ثيَةو تياةةك ثدو ،  كةيش ةةة ثةاى  و ضةةت دوةاىويم كةدد      
كدد   ة يا والةح وةوف  و وةا   ىةةةاولدة محا  و داواك ى ئيةاة  كةدد لةوةةى      

كة ةاو لة ضةةةا و  . اكاة  ئيَبة، ئةواةيش  ةىدووكيا  يوةةطدو  داواكةوا  كددداو
ضىة  كدا، خةاليَخى بةو ئياىو  ةاىؤاة  ثيَيةكياؤك كةدد ئةةو  ةةة كى ةةلَ ةةاو       

  .ةةكدوَت و خبدوَتة ةةوك  خىك و  كةو  و ثيَةةو  لةوةى وىد كاىويةكا  ىوَك ئةكةوو 
ت ةةاىؤاة  خةىك لةةو ثيَش ةاوة  ئةةكدد      د ىةاى ك ثاى ، كةات ئياىو ةيش و   

د ىك خ ت كة ةاىك داىاويا  ؤؤى خداثة و ضةةا  اةطيَةةة واى ةةت  ثيَيةبةىِةو    
داةةو ةةكداو ، لة ئةجنا اا ةةى و ىووك كةات حمة ةةد ىةةؤوز كداوكةةو ، ئةةووش      

دوكاىوا   611ةا ةوةك  كات ئياىو   ةيياة  ةةوَكةى كةك ئيَبة داةةو كة ةةوداو  
ةىر ةةةة ، ئةةووش ةةووةداوَوة  ةةاىد ةةى ئة اةةةت  داىاوة  و ثاى كةة كةة          ةةى وة  
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 اتةو ، لةةات   ةو وةد،  ةؤاى دوكاى ةةو، ئي  ةةة اةزاة  كةات حمة ةةد ىةةؤوز     
 .ئةو ؤواد وةك خ تبةو  وةى واخةد كات ىةىل ىةةاولةآل كة ئة يك  ِيت  داىاو  ةةو

ئيةةاىو  لةِةةةلَ وةةةكيَك لةةة د ىةةةاى ك ضةةةكيش لةةةوكَ  ي ةةيا  ةةةةداوك َ، كةةات 
ليَثدوداو كاة  خىواةاا ىوَك كةوتبةو كة لةثيت  قةةآلدؤوَة  ةةوةةت ةطةةو  و ةدةوَةك     
ضةك   ة ةجىى وا  ىلَ و ىةطدو ، كاتيَك  يَز كةك ئيَبة لة كياةةو دا ةةوو ، لةة  
 ةاوضةك ةالةةكةو  ةى  اىةايوَدة، ةدةواى واةةو لةو  ةةوَكةك ىوَةك كةةوتبةوو  لةوةةىك    
ضةكةكا  و ىةطدو ، ةةآلب ثيَش ِةويتك  ئةو  يَز ك ئيَبة ةى ئةو  ةةوَكة تاقبيَةك   
ضةةةةكااى ىوَطاوةةةا  ثيَطةةةدت و  ةةةةىةوَك ىوووةةةاا، وةةةةكيَةيا  ىلَ ةدوكةةةااى كةةةدا و دوو 
كةويييا  ىَل د وةتطريكدا، ئةةو ةةو ةةة ىك ِةىىةوك  ىَوطةا و ةةَ  ئةةجنا ي  ئةةو         

اآلةيَة  دىوَةو ةى ةا  د ىكةةوت كةة ئةةو      ثةاو وة  .  ةوىيا  ةة ىك ئةو ىووداو و 
ليَثدوداو  ضاو ىةوَ  ئيَبةك كددوو  و كة ةةوطةويتةووك َ، لةِةلَ  يَز كةواا ةةى و 

 .ئيَدا  كياو تةو ، ئةووش ىةىوف د ىووَش ةةو
دواك ئةو كىةةوةةو وة لةِةةلَ ةةاىؤاة  و وةةىكدد كاة  ثاىتيةاا، دوا ثزو ةة       

ثةاو ئةةو ضةاوثيَةةوتكةك    . ا  ةةو  ىىة ة كةياوةو  يةاك ةةى ةلة ت  و ثةى ثيَا
ةاىؤاة  كة دواجاى ةةو لة يوامناا ةيكيم، ةةى ةةةوا  ةةةو لةة وةةكيَك لةة يووى كةاة        
 يةاخناةةكةةةك ةةةاىؤاة  لةةة حةةاج   ى ةةةىا ، ةةووةةةىك ةةةةةاوةاة  جةةةىجي        

ىةا ةا   ةةلةلةآلب دك، خةوك ؤىةاةةةو و ةىلةةة ةةىَل و ئةاو و داخة  ةةةو، د  َيةك ةريو       
(. واةةا يف اخلةاىج اكتة  ىةكةم    ... اةةتم قةاو ةا  : )ئالةةِىىة كةدد و دواق ةةك ئة ةةةةو   

 (. كيش لة د ى و  د ىةاى تا  ئةةةووم.. ئيَة  ةةىِدك ةةة  )
وةةةىةاىك ئةةةو كة ةةة ةواك ةةةط ئة يَاويةةة، د وةةتبا  كةةدد ةةةة ثةوة ةةةاك       

اةةك ىوَةةةةوتبةو   ِةىجةِىلَ و ةةثةلة ةةة  ةة ةو يوةة  و ليَثدوةداو و ئةةو كةوة      
 . لةوةى ةةىد وا بةوة   ىىةو

 ة تي  جةآلةةو كةة ئة ةةةا  ِةةوى ةةو كةة وةةىات لةةدواك وةةىات و ىؤي        
لةةةدواك ىؤي د ةطةةاوةة  تةةاؤ  ئةةي ةة ا و دوودلةةة  ئةخ ةةتة ةةةاو ىوةةزك ئةةاآل         



   316     ............................................................................................  فاروق مةال مستةفا
  

دواك ِفتةِةةى لةةةةيَةا  قيةةاد ك  ةىكةةةؤك و  .  ةةةلةطد كاة   ىىة ةة  دا ةةاتةو و  
ليكيك  و ئةو كةو و  يَزاةةك  ةة يا تةا ري ىةةىل واىل ةةةط      -ك   كى ةلةةك  اى

وةىكدد وا  ةةو، كة لة د ىةةةاك ىاوات ةةوةت ِةويتني، ةدةواى ا  دا لة ثيَكجةةوَ   
وةت ةطدوكةو  و لةووَة  د وت ةةةو  ةة ثال  داةا  و كةوتكة خةى ةةى ىوَةخ ةتك     

ة يا تةا ري ئةوكاتةة جيَطةدك     ة . ةةى ةطاىن و ثةى ثيَااة  ةزووتكةو ك ضةةكااىك 
ةةى اةةا ك  َيةزك خةةةات ةةةو، ثَييةة وش ةةى اةةا ك  َيةز ةةةو، ةاى ِاكةةك لةةة         
ثيَكجةةةوَ  ةةةةو، ةىضةةةوةيش واةةةةو كةةة لةوةةةى تادا كددةةة  ةاوضةةةك  ةةاىةايوَدة ةةةة  

قيةةاد ك  ةىكةةةؤوش لةةة  .  ةلةبةةةةاك  يَةةز و ضةةايكييةكامنا  ىاوةةت و   ةةةةطاو   
جطةة لة اةةةو ةزوةيبةا  لةة     . قيَك ثيَيبةىِة و ةكةةك  ةةةوةاوضةك  اىةايوَدةدا ل

وفيَباةييةو  كة  ةلةبةةاك  يَز و ضايكييةكاة  كى ةلةةة و قيةاد ك  ةىكةةؤك ةةةو،     
ئيَبةةة و ت قيةةاد ك  ةىكةةةؤك  . ئةةةوةةةة ةكةةوةةةك   ىىة ةةيَطدةك لةةة ةاوضةةةكةدا  

ى ةاوضةةةك د وةةتبا  كةةدد ةةةة ِةوَزاةةةةو ك، ئةةةو ك تةاةيبةةا  ةيطةوَزوكةةةو ، ةةة    
وفَيباة ، ئةةو ك ةةةمشاةتةاة  ةةة ىك ةةةةةوة  تةةاةةةت ثةاى ك كدةوكة   ةةةاكَ         

 .ئيَ   ةى ئةو  ةةةوتة خ تباةة يوَد خاكةو  و ةة يةاك د ى يَكاةةو ك، لة دا اتةودا
لةوةةةى ةدةواى كةةةك د ىةةةةةاك ىاوةةات، ئيَبةةة ِةويةةتيكة ثيَكجةةةوَ ، لةةة ِيةةت    

.  ، تةةةيا كةات تةا ري ىةةىل واىل ةةةط لةةوكَ  ةاةةو       ئةواةةك ةدةواى ةةو وةت ةطدوكةةو 
 .ةداد ىاةي دوةة ِةويتبةوةةو  وفيَباةي

ئةو ئيَةاى وةك ِةويتيكة ثيَكجةوَ ، ثامشاو ك كىِاكاة   ىىةو تاآل  ئةةكدا و  
تةقة لة  ة ةو يوةكةو  ئةةي  ا، تاقم تاقبيش ثيَيبةىِة ةةةى و ئيَةدا  و ةةةى و    

 ةة يا تةا ري ثيَيةةاؤويةك  ِةةى   ليَةةددو  و ثيَة        . وىيَدا  ىوَ ةةوا  ةةوةتبة 
كةة كةوتيكةة   . ىاِةواةاو  كة  ةى ئةو  او تةةو  و ئةةووش ضةاو ىةوَ  ئيَبةة ئةةكات     

ِفتةِى، ئةووش  اتبةو  وةى ئةو ىةاوة كة ئة يَاك  ةلة اةةو  لةو ةةاى  ةاكدوَةت و   
اد  ةةةات، ِةةت    ئةةيَت ةزووتكةو ك  ىىة طيَدةك خىك ةةى  ةلة ةةىجيَة  تةد ئا ة    

ةاو ىةب واوة    ئةِةى ةطةىةَوبةو  ةةى ىَيةدا  ئيعةااب ئةةكدوَم، ةىوةة ةاضةاىب ةةةى و        
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ئَيدا  ةدةؤب، ىةا م واوة ئَية و ةةة تةةةيا ةةة  ةي  جىىَوةك تةاةةاك  ةةىةتا  ةييةة و         
ئيَبةة  . ضاك  واوة ئَية و ةةةى و ىَيةدا  ةدةؤةةةو  و قةىةةاةي  ةةَ  ح ةا  ةةةد         

ى دلةطري ةةوو  ةةةو  ةة ةو ِىىةاةةةك ةةوةةى دوا  ةةولَ و كى يةباةاا       لةوكاتةدا، ؤؤ
 ات ةى ةةى ةلة تةددة   اآلوك دوي  ، ةةواة  ؤوو ةةى و كةىة كاياو كةوتيكةةىةكَ،  

ةةةىةوَيا  كةددو  و لةِةةلَ ئةاؤاىك     ( ىاوِةا  )كات تا ري و ضةةا ثيَيبةىِةوةت  ةةتا  
ةت كةدد، تفةةةطيَة  ؤوةادك ي ةاةةو     ؤؤىك لةوةت جياةةوةةو دا، خةاحاةيزميا  لةوة 

ةةدواىك داك ةة ئيَبة و خىك ِةىةاوةو  ةى دواو ، ئيَبةو ةة ىوَطاك حةاج   ا ةةةا   
 .دا ةةى و ةةىؤجنة و ئيكجا ةةى و ِةةاك كاياو كةوتيكةو ىةكَ

لة كاياو، ئةو ئةةاا اةةك وةةىكدداوةتي  حيةز  كةة لةةةاو كةىدوةتاةاا ةةةوو ،       
ة  وةةةىكدداوةت  لقةة  كةىدوةةتا  و ضةةةةا كةةادىوَة  تةةدك  لةِةةةلَ ضةةةةا ئةةةةاا يَ

ثةةاو . ثيَيةةةةوتةو، ةةدىوَةةوك لةةة  ةةة ةو ةةةاىودؤخ  كةىدوةةتامنا  كىلةييةةةو      
 :ليَةىلةيكةو  لةب ةاواةة

  اةةو ك ئيَبة ةةتةةيا لة  ةوااة   ةىةدا -8
 تةاةاك ىةوةةىميا  -1
 خداثيي ؤؤىن ةاىن داىاويبا  -3
كةةاىك كددةةةةو  وةةةى جةةة او ىك كةىدوةةتا  و تةةةةاو تيةةوك  ةةةى و كةةة  -1

 تةةاةةت وةى ئةو ةاوضة و دوَياةةو كة ةكةةكامناة  تيَااوة
 اتك  د ةطةةاويَك كة  يَزوَة  ِةوى ك تاؤ  تةوفيببةو، ئا ةاد كداو  ةةى    -5

 ليَااة  ئيَبة
ئةِةةةىك ِةويةةتك  كى ةةةكي  ةةالةي، لةةة د ى و ك وآلتةةةو  ثيَبةةا  كةةة ؤؤى  -6

 .بيَت جيَطان  ي  ةاِدوَت ةى ا ؤ محةتة و  ة 
( ليكيكة   - اىك   )ِةويتيكة ئةو ئةجنا ةك كة تةةيا ةة ئيَبة، كة حيزةيَةي  

ليوةةةةك  ةىكةةةؤوش لةوةةى اةةةةو  لةةة ةةةةى ك وياوةة  و    ( ع. و)وةة  و حيزةةة   
ىةوةةةةةىك ةةةةةى  دا ىاو وةةةتاو ،  ةةةة ةو  يَز كةةةاة   ىىة ةةة  كةةةةىد، وةةةا    
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  ىاؤك ةةو  ةةو ليَبةىدةة ِيتييةك كة حةة ةةت   ِةويتةوةةتة خاك  ئيَداةةو  وا
ةةةةى  داك ةةةة  ةةة ةو ةة ةةااىاة  جةآلةةةةو ك ضةةةكااىو  كةةةىد، تةةةةيا ةةةة ئيَبةةة  
ةةىد وا بةوة   ىىةو و ةةى ةلة ةتيةددة   ةاآلوك حةة ةةت، ةاكدوَةت، ةةة يةاك      
 خىىةوَةخ تكةو ك ةةكَ و  اتكة ثيَيةو ك  ةلة ةىجيَة  تةد، ثةةميامنا  ةةوةةت دا   
لة ِةىةاةةو  اةاا وةىك حيز  و  ة ياامنا  و خى ا  ةةىؤ ىاِدو ، و و ت ةة يَك 
لة جةآلةةو ك ةييتيباة  وةثا  ةاوك ئةةو ىؤياةةة ئيَبةةو دوا يوةة ، دواكةةو،      

 .ئةو ةاى  ا  كةوتة وةى ا 
 

 هةلَسةنطاندنى ثةيوةنديى ثارتى و قيادةى مةركةزى
تةة ا حيز  ةةو لةة كةىدوةتاةاا ةةة    ( قياد ك  ةىكةؤك)حيزة   يةىي  ىيَدا  

ئا ةدا ضايك  ةكةوَكيَت و ثةوة ةاك ةة ثةاىت  دميةةكدات  كةىدوةتاةةو   ةةةيَت،     
 ةىضةةةا  ئةةةب دوو حيزةةةة لةة ةةى وةةةك  ةييةةتيباةياا وةا  ثةةةمياةيَة  ةةةاوخىو     
ةةووداودا كىةةةةوةةوةةو ، ةةآلب  اوكاىك و دؤوتاوةت  لةوةى ئاوةت  وياوة  و   

 .ك ةةوةكييةو  ةةوتبةو ىةوةةى
ةاو ىةك تةواوك حيزة   يةىي  ىيَدا ، قياد ك  ةىكةؤك ةة  ةاة  ِةةىل كةةىد    
لةةةة ةدةوةةةاىداة  ضاى ةةووةةة  خىوةةةاا و ِةويةةةتك  ةةةةة ئا اجنةةةة ةةتةةةةو و  و       
دميةكداوةةةيةكاة ، ةةةةاو ىةك ةةةةةو ك ضةووةةةاةاةةو ك ةةتةةةةو و  ةة ةةةيَةة لةةةة   

يةةةك   ةةةةا ئي  لةِةةةلَ ثةةاىت    ؤ  يكةةةك ثةوة ةاوضةووةةاةاةةو ك ضةةيكاوةت ،  
  .دميةكدات  كةىدوتاةاا ى خ اةاةةو

قياد ك  ةىكةؤك ثيَكج ةكةةك لةة كةىدوةتاة  ىؤِةاىكداودا  ةةةةو، لةة  ةة ةو       
لةة  اى كاةييةاا ضةايك     . ةاوضةكاةاا ةة ااىو   ةىةك ديك وةثاك ىيَدا  ئةةكدد 

 .ؤؤىك وياو  و  ىىة طيَدةك  ةةةو
ةةة  دليَةةد ةةةةو، لةةةو كاتاةةةةدا كةةة  ةةةةاوَك  يَةةزك  لةةةد ى و ك وآلتةةيش، د ةطيَ

  ىيَداقةة  ئةواةةو ةةت لةوةةةى  يكبةةةى كاة  ةزووتكةةةو  ىؤِاىخيةاؤ كةةاة  يوياوةة



 بةرطى يةكةم  - بيرةوةرييةكانم  ..........................................................................   351
   

ةةلةوتني و وة ةة  دميةكدات  و وةىوا و لةةكا  و ئةوىوثاو   ةةولة  ئاةفةةقةةداة    
وآلةةواةةة   ىىة   كةىد ةا   و ىوو  ىؤِاىخيةاؤ و دميةكداوييةكةك لةو  يَز و جة

ةياىةةو  و، تةةيا يوةة  ثةوة ةاو  ةةة ئيَةدا  و ئةة دوةاو  خبةةةة ىةوو، قيةاد ك      
 ةىكةؤك لةوةى ئةو  يكبةىاةةو  و لةةةاو ئةةو وآلتاةةةدا ةةة  ةة ةو تةاةةا و ِيةت        

 . يَة وةت ةةىِدك لة  ىىة   كةىد و ثاىت  دميةكدات  كةىدوتا  ئةكدد
( التجمىع الىوط  العراقىي   )ز  وةةى كيةكاة   قياد ك  ةىكةؤك وةكيَك ةةو لة  يَ

كة لة  اب دا ةؤىا و لةو ةةى  ةداواةة ىيَداقييةةدا ضةوةثيَكةىك داوا و ئا اجنةةكاة     
ِةىل كةىد ةةو، ىوَطاك دؤوتاوةت  و  اوكةاىو  ئةةو ىوَةخ ةتكةك لةِةةلَ  ىىة ة       

 .كةىد دا تةخت و ئاوا  كدد
اة  داواك ليَةةددو  ثةوة ةةاك ةةة    دا خةاليَخى بةو ئياىو  ةةاىؤ 8691لة والة  

حيزمبةا  ئةةو   . حيزة   يةىي  ضيكةو  ةةةو  و  ةولَ ةا و  ةةوةكيا  ةطةوةةةني 
داواوةك ث َ ةاو ةةو،  ةولة  دا ةي يَكيَتة دك، ضني ةة ضاوك ِة اةةةو  ئةودةواةييةة   
ا ثةوة ةاويةكاة   ىىة   كةىد ةة ئيَداةةو  و داواكة يا  ةة جىى  واىويةت دا ئةةة 

لة ِىىة ثاة  وياوةت  ئةو ىؤياةةةدا، ةةةآلب قيةاد ك  ةىكةةؤك تةةاة   ةةةاوَك لةة        
دا دواةةةوتاوةة،  8695ةاىك وةىجنيا  ةطىىةوَت و ئةِةى ئةو  ةى وةةك لةة ئةاؤاىك    

 اوىةكَ ضيكييةكا  ثيَيةاؤوا  لة و ةةاوَة   اوةة ة  قيةاد ك  ةىكةةؤك و ثةاىت       
 .دميةكدات  كةىدوتا  ئةكدد

ئةلباةيش لة ة ا  ىواةطةو  تة ا ةاك  ىىة ة  ئةةكدد،  ة  و ت      حيزة  كاىك
. دا، وةةةةىداة  ئةةةةلباةياب كةةةدد 8693ةةوَكةةةةىك قيةةةاد ك  ةىكةةةةؤك لةةةة وةةةالة   

دا كدد و ةةاو ىةب واةةةو   (ترياةا)ِفتةِىوةك  ؤؤىب لةِةلَ وةىكدد  كى ىةي تةكاة  
 .ةةوةىدا ات كة  ةةاوَك لة وةىجنةكاةيا  لة ةىة  ىىة   كةىد، ِىىةاة  دواىك

ثاىت  دميةةكدات  كةىدوةتا  ةةةو  َيةز  ِةةوى  و جةة او ى  ةداواةةوةةو  كةة         
 ةوبةو و  ئيَبة  ثيتطريويبا  ئةكدد، لةةات  ئةو ك ةةى و  اوكاىك ىاوةتةقيكة و  
دا ةؤىاةةةةاة  ةةى وةةةةك  ةةةةداوا  و ثةوة ةةةةاو  دميةكداوةةة   ةةةةةطاو  ةةةةلةبكيَت، 
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ِىىة ثةةاة  وياوةةي  تةةةةيا ةةةى خةةىك، ىؤي  ئةةاى ؤووك د وةةةآلتااىك و ثةةاواةةددة 
لةدواك ىؤي تيَاا قةولة  ئةةةو و ، دووىةيكاةة تة ا اك  اوكاىك خىواةيةا  لةِةةلَ   
قياد ك  ةىكةؤواا ةةئةكدد، ةطد  ةة ثيَ ةواةةو  ثال  دائةةدا ةى تةوك كددةةةو ك  

ىوةا   دةجةلَ و ةكةةكامنا  و لةكات  دىووتبةوة  ة ةوك و  كيَيةةدا ِةةىؤك خ  
 .ئةو  اةا و دلةخى ي  خى يا  ةة د ى جنا ةكاة  ةةئة اىد و 

 

 ئةتةاةني  ىكاىن ئةو ى ةتاىاةة لةب خاآلةةدا كىةةةوكةو 
ئاى ؤوو و ةدةواىك ثةودة وكددة  وياوةت  د وةآلتااىو  تاكة حيز  لةة  : وةكةب

 .كةىدوتاةاا
ا  و  اوكاى كةاة   ثاىاوتك   اوكيَيةك ثةوة ةاويةكاة  ثاىت  ةة ئيَةد : دوو ةب

 .ئيَداةةو  و ةةوة  حيزةيَة   يةى  كة  اوثةميا  و دؤوت  ثاىت  ةيَت لةةاو  ىىة اا
كزك وا ةةةةوة  ثةوة ةاو  حيزة   يةىي  ىيَدا ، قيةاد ك  ةىكةةؤك   : ويَيةب

 .ةة  ةلةبةةاوَة  ةيَةد ولةةتي  كاىوطةى و  -
وةةى ىةان ئةةو   .   قةةولَ ئة اةة جطة لةة  ةةةاوَك  ةىك ئاوةاؤلىج  و ضةيكاوةتي     

 ة ةو  ةولةةك دا ا  ةةى دىووةتبةوة  ةةى وةةك  ةييةتباةي  لةة كةىدوةتاةاا ةة َ        
 .ئةجناب ةةو،  ي با  ةة  ي  ةةئةكدد و ئاوك  واىد ا  ئةكةتا

 
 4599هؤيةكانى شكستى 

دا و ئةةو ةاىودؤخةةة   8695ثةاو ئةةب ىاةةىدةةة ةةوةةى وةاآلة  ثةَيش  ة ةت         
ىووداو ، ئةةةتةاةني  ىوةةةكاة   ة ةةتةكة ةةةةةو  ةةةة دوو وياوةةيياةةك ثةةيَش ئةةةب 

ئةب دوو  ىوةة  .  ىكاى  ةاو كييةكا  و  ىكاى  د ى كييةكا : ةة   وةى كييةو 
ةةوةة ئةةجنا َية  ةةوةكةةو  ةةوة او، ةةة  ةةىدووكيا  كاىوةا  كةدد  وةةى ةةاىك          

كةةة ضةةىةاوةت   ىىة ةةةكة و لةةة ىووداةةة  ىوَةةةوتككا ةةةك جةةةؤائريدا  ةةةىدوو  ىوة
ثيَةةةةو  ةةووةةا  و ثيَةةةةو  ِةةةىؤك ةةةة يَزك خىوةةا  لةةة جةوةةتةك ئةةةو  ىىة ةةة  

 .ِةوى وةك ِةىل كةىد و  اةا و ةةو ئةجنا ةوا  ِةواةا
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 هؤكارة ناوةكييةكان
 .كزك و ةز   ىاد ك  ة ياىك وياوي  و ىؤ كبريك -8

ا ئةةاا اة  ىوَةخ تكة وياو  و ثيَيبةىِاوةتييةكاة   ىىةو، كةة لةة ةكةىة تةا   
 ةوةةت  ةةتةةةو و  و ةييةةتيباةي ثةةالة  ثيَة ةةةاةةو  ةةةى ةةةاو ىوز كةةاة  ثةةاىت  و    

ئةةةةو ىؤي  .  ىىةو، ةة ئة يَاك ِىىةاةةاىك لة ةاىن يواةياةاا لة  ةة ةو ىوووةكةةو   
لةةةدواك ىؤي ةةةة ثةةةودة وكددة  ةةىةا ةوةةةك  ةةةةوَ   ىىة ةةطيَدةاةة ِةةىو ةةةةدوَ  و    

كيا  لةد وىوثيت  خىوا  و لة دةيا قةولَ  ى ياىويا  ةةى وثيَش ةبة  و تيَطةويت
ةةةةةو  و كادى كا  و ليَثدوداو كا  ةةى و ضاى وةىن ئةب كة ةكةىةوياةة ةبة  و 
لةِةةةلَ يواؤوةة  ىوَةخ ةةتك  وياوةةي و وةةةىةاؤن و كزةةةةوة  ؤ ةةةت و ى ةةةت لةةة    

ن ئةةاؤاى و  ئةةةو  ىواةةةة   88ةةتاوبةةةت  لةةةدواك ىوَةةةوتككا ةةةك   . ىوز كاةياةةةاا
تكةكاةيا  ةةى و ثةكاةاةةو  ئةةةدد و ةةواةةة يَيةت ةةة ىوَطاوةةكي ىاوةت و      ىوَةخ 

 .تيَطةويتةوتددا ىوَي ثيَ ةطدةة ةةى
ِىىةاة   يَزك ثيَيبةىِة، لة  يَزوَة   ىىة طيَدةويةو  ةى لة ةدوَة  ةيزا ة    -1

 .ةة ة َ ىا يَكا 
تةةو و  و  ئةو جةتياىاةةك ةة ئاى ؤووك خىوةا  و ةةى جيَبةةجيَةددة  ئةةىك  ةة    

ةييتباة   اتبةوةةة ىوز كةاة   َيةزك ثَييةبةىِةو  و لةوةةى تادا ةةة ةاةةة ى   و        
وةةةاو ى و تىؤوَةةةك  ةةةةكد و ضةةةا قاوةةة  ةةةةةو ، ةةى ةةةةةى  ةةتاوبةةةةت  لةةةةثاو     

و ،  ِةةىىةا  ةةةةى و دىووةةتةددة  وةةةثاوةك   8691ك ئةةاؤاىك 88ىوَةةةوتككا ةةةك 
 .ة  تد و ةيزا   و ةاىك وةىةاؤك و ئاةةوىويا  ضةو  ئاوتيَ

وا  ىلَ ثيَة يَكدا، ثا ا   ة ةو  يَزك ثيَيةبةىِة  (ثاوةواةي وكةوى)لةوةى تادا 
 .و ت وةثا  اةطاةةوا  ةة ِةوَد ك ثفةك  ةىكةويَك لة لة ةددا ةى ةدةاوةو 

و ت ئةةةب ِىىةاةةاىويةةةك ىوووةةاا، ئةةةةةو ئةةةو لة ةةةد  ىا يَكةةاةي وةةةىةاؤوي       
اتةوك خىوةاا، لةة  ةةةةىك  ةةىة و ثةال  و      ةةدوَت لةِةةلَ ةةاىك ثيَة ة    طِةجناون ث

تةاةاك دوي   ةةئاِا ةةدوَ  و ضى  لة لة ةدوَة  ةيزا ياا وةىةاؤ و ئةة ةةى ةيَةدك   
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ةةةةكاى يَكاة  ضةةةت و ثالةةة   ةةةىة ئةةةكدوَ  و ةةةة خةوَكةةاة  ىؤياةةةةك  ةةة ةو واةةةة    
  ةا  وةىةاؤويةكا  ِىو ئةكدوَ ، ئةةةةو لةةب حالةةةدا  يَز كةاة  ثيَيةبةىِةو ئاو     

 .ىاةةىك ةةداةاوة
وةةةةى ةلةااة  جيةةةاواؤو  ضةةةيكاوةت  لةةةةةيَةا  وةةةةىكدد  و ليَثدوةةةداوا  و  -3

ك ئاؤاى و ئةةو جة َ و ىوَيةةك كةة  ىىة ة       88ثيَيبةىِةدا،  ةى ةة ىك ىوَةةةوتك  
ؤؤى ةةةة ىووةةة  ئةواةةةةك . تيَةةةةوت، ةةةاىك داىاوةة   ةةىىةو ِةةىىةاة  ةةوةةةىدا  ةةات 

وةةةىكدد  و . بةةةو لةةةواةي  جيةةا ئةكداةةةةو   وةةةودوا  لةةةو ةةةاى  تاؤ وةةة و ىِدت  
ةةى اةا ك  يَز و ةةتاليى ، خةاىد  و جفةةةىط  يَة ك يواةيا  ؤؤى ةةثةلةة ِةىىةا   

 .و ؤوىةةوا  لةو كات  ةةةةوةيةدا ةةو  ةة خاو   ئىتة بيَفيش
دىووةةةتبةوة  ئةةةةو جياواؤويةةةة ضةةةيكاوةتيية، ةيَزاىويةةةةك  ؤؤىك خ ةةةتة ةةةةاو   

ئةةوجىى  ةيَزاىوياةةة ئةِةةى    . ة  ةاوضة ىؤِةاى كداو كاةةةو   ثيَيبةىِة و داةييتةوا
لةكات  ئا تياا وةا  لةة ةةاىودؤخ  ئاوةاوياا ؤؤى كاىةةكةةةة وةةى ئةةوةاى ، ئةةو          
د ىكةوت لةكات   ة ت و تيَك  ةاةاا ئةةكة  ىوةك  كاىوطةةى لةة كة ةددةةةو ك    

او  ةةةة ةو تةةةةوي    ىىة ةةةطيَدةاةة لةةةة ِيةةةاة  ثيَيةةةبةىِةكاةاا ةةتاوبةةةةت  و لةةةةة
 .جة او ىدا ةةِيت 

ئةو ةدةواى ك ثيَش د وتثيَةددةةو ك  ةىة، لة ئةاؤاىك  . ثةةاةةى كاة  ئيَدا  -1
دا دىا ةى  اةااة   ة ةو  اوآلتيةا  ةةى  ةاى ةةجيَ يَية  و ىووكددةةة ةاوضةة       8691

ىؤِاىكداو كا  و ت ةياىوَك ةىوةى حةة ةت  ىيَدا  و د ىخ ةتك  جةة او ىوَتي    
ؤوىةةةك ئةواةةةك  ةاىوا     . ةلةيَك ئةجنا   ى ضاوةةكداوك ىلَ ثةواا ةةو ىىةو، كى 

ةةجيَ يَيت، ةة خىثيياةااةيَة  كاتييا  ئةةؤاة  و ح ةاة   اةةةو  و كةوتكةة ةةةى      
ةىىدو ا  و تى  ةاىاةيا  ةةكددةةو، ي اى وةك  ؤؤىوا  ةة خاووخيَزاةةو   اتبةوةةة  

ةيةةااة  ؤؤىك تيَةةااةةو، ةةةةآلب   ئة ةةة خةةىك لةةة خىوةةاا دلة ةةىؤك و قةىةا   . د ى و 
وةةىكدداوةتي   ةىىةو كةة ئةةب     . ي اى وةت ِريوِدةت  ئالةىؤكاوك  يَكاوةة كاوةةو   

ةاةطةواؤ ك ةى  اوآلتياة  دلة ةىؤ ةةآلو كةدد و ، خىوية  ح ةاة  ةةى داةيكةددةة         
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 ةةةةوَ  و يوةةةاة  ئةةةةو ي ةةةاى  ؤؤى  ةةةةةكددةةو، ةةتاوبةةةةت  كةةةة ئةِةةةةى  ةةةةىة      
ووك دا، لةةةىئةو  ثةةاةداوة ةةى ئيَدا  ةةى ضاى وةةىكددة     ةلةبطريويَتةو ، و ت ى

ئةةةو ةةو لةةةدواك ةىىدو ةةاةةددة   ةلةةجبةةة و قةةةآلدؤآ و تةةاوتيةةو . ئةةةب كيَيةةةوة
ةةةةوة   ةةةىة ةةِيةةت ، ي ةةاى ك ثةةاةةةةى كا  ةةةةىؤتدةةو و ،  ةةةياى كا  لةةة        

و  ئىىدوِاكاةةةةاا يوةةةاة  ضةى ةوةةةةىويا  ةةوةةةةى ئةةةةةدد و خيَزاةةةة  د ولةة ةةةةةا  
لَيثدوداو كاةيش لةة  ةاى كاةاا، ةةةِةَود ك ثفةةك ئةةواةيش، لةة  ةاىك ة ةةوت و         

 .ِةوى دا داةةو ةةوةةو 
ئةةةةب ئىىدوِاواةةةةة ةةةةاىوَة  ِةةةدا  ةةةةةو  لةةةة ِريوِدةتةةة  ةةىةوَة ضةةةةو  و      
ةةىةوَة ةددةياةاا و لةدواويياا ةةوةة وةكيَك لةو  ىواةةك ئةيةىك  ةؤاىا  ثيَيبةىِة 

كاوة لةىؤو ، كة ئةِةى ثةودة وك ىوَةةةوتككا ةك جةؤائري ةةةكدوَت  و ليَثدوداووا   يَ
و  ىىةو ةةىد واب ةَيت، ةة ثَي ةةواةةك وو ةت   ةاك ئَيةدا ، ئةةوا ئةةو  ةةؤاى  ا        

 .خيَزاةة ةة ي  و  كالةةو  يك ىيوَب  ثيالةطيَدةك ضةثةلة   اك ئيَدا  ةاى تة ئةة 
. ةةوة  ثيَيةةةوتك  كى ةآلوةةت    اةةو ك ثةوة ةاوية ىة اوةىويةكا  و ةة -5

لةِةلَ ئةو ي اى  ؤؤى  جةتيةاى و ؤ محةةتةيَش و قةتاةييةةك  اتبةوةةة ىوز كةاة       
ثيَيةةةبةىِة و يوةةةةةطريك ؤؤىك جةةةة او ىك  ةةةاى كاةيش ةةةةى  ةةةىىةو،  يَيةةةتا  
ثةوة ةاوي ىة اوةىك و خيَفةةك  لةةاو  ىىة اا ةاو ةةةو و  لةة ؤؤىكاتةاا لةوةةىوو     

ةيَطة ةا  ئة ةة ىوَةةةوت ةةةةةو،     . زةييةكاة  خىويياةةو  ةةوِيت ثةوة ةاوية حي
ةةةةلةةة ثةوة ةةةاك  ةةةةةو ةةةة ودو ةةت  ضةةيكاوةت  و كى ةآلوةةةتي  وةةةىكدداوةتي  
 ىىة ةةةو ، تةةاةةةةت كةةة كى ةلةةةة جا ةةيَك لةةة تىةةكاىويةكةةاا ة اتكاوةتةةةو  ىوةةز،   

، لةكاتيَةةةاا  اةطاةةةة و ئاؤؤخةةةك ضةةةكااى كاةيا  لةةةىةوَ  وةةةىؤكةكةواةةو  ئةةةداة َ
 ةلةةوَ ت  ىاوت ئةو ةةو وةىؤكةكاةيا  كاىكةةاىخبة  و ىاوتةوخى ثةوة ةاك ةةة  

 .ضةكااى كاةياةةو  ةةة ، تا وىد  وىد  ئةو ثةوة ةاويةوا   ةلةبة  يَتةو 
ئةةةةةةةو وةةةةةىكدداوةتي   ةةةةىىةو ئةةةةاوىةك لةةةةة ةةىي و ةةةةةاو  جةتيةةةةاىا  و  

 ةةةةاوَك ضاى وةةةىك كيَيةةة   ؤ محةتةيَيةةاة  كةىدوةةتا  ةااوةتةةةو  و ةةةريك لةةة  
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كى ةآلوةتي و ضيكاوةتييةكا  ةةدداوةتةو  و ةةى و ثيَي  ةهدةاوة، ةةى و ث ةدةاة   
 .ثةوة ةاو  خيَفةةك  و دىووتةددة  ثةوة ةاو  ةةوَ  كى ةلةطاك ئاىةاوتة ةةدداوة

وةىكدداوةتي   ىىةو ىوَبةاؤك قةولةةددةةةو ك ةةاو ىةؤك   ىىة ةةكةك ةةةةةو،      
ةة ةوتياا ئةو جىى  ثةوة ةاك و ثيَة اتاةةك ةاو ىوز كةاة   ةىىةو    ةىوة لةكات 

 .ةةو  ةة ىوةك  يواؤك و ث اةاةي ةةت خىىةاِدت  و ةةى وثيَيهدة 
ثيَة ةاتك  ثةةاىت   . ةةةةةوة  ةةىةا ةةة و  يَفةة  وياوةةي  دوةاىوةداو و ىؤ ةة     -6

ةتييا  ةى ئةةو  دميةكدات  كةىدوتا  لة ضةةا ضيك  كى ةآلوةتي  جياواؤ و ةةوَكةىاو
ضيكاةة ةاكىكي  ةيةدك و وياو  ةةىد وا يا  لةوةى  ة ةو ثةةودة و و  ةلةةوَ ةت   
و ثةوة ةةةةاو  وياوةةة  ةةةةاو وآلت و د ى و وةةةاا، ىوز كةةةاة  ثةةةاىتي  خ ةةةتبةو  

 ىىة   كةىدوش  ةى لةوةى تاوةو  و ةة ىك ئةو ك .  فبالةيَيةك   ة ييةويةو 
 ةةةى لةةة ىؤياةةة  . ك ئةةةو ىاوةةتية ةةةةو ثةةاىت  وةةةىكدداوةت  ئةةةكدد ى ةطااةةةةو  

جياواؤك و ةاكىكي   ةىدوو ةالة   ة ز  ىةةاولةآل لةيوةت و ئيها يم ئةمحةد و  اب 
جةةةيل لةيوةةةك  تةةد و ، ئيكجةةا دىووةةتبةوة  دووةةةةى ك  ةةةة يَزك ةيَةةةا   يَفةةة   

 اب جةيل و  يَفةة   ةةي   ةتةةاك ةةاىؤاة   ة ييةة ثةاىت  و        -ئيها يم ئةمحةد 
 ىىة ةة  كةةةىد ِىىة ثةةاة  ةةةاكىك  و ةةوةكةةااداة  ةةةةىد وا   تةةاوتيةةوو  ةيَةةةا   
ئةودوويوةةةدا ةةو، ئةو ةاكىكياةة تا ئة دةؤ ةةةىد وا   و ةك ةيكةك وةةى ةلةااة  و    
ئا اجنةكة ةة  د وةةتطدتكة ةةوةةةى وةةةىكدداوةت   ىىة ةة  كةةةىد و د وةةةآلت      

 .وياو  لة كةىدوتاةاا
واك كةةدد، كةةة  ةىضةة  كاىوَةةك يوةةةكيا  ةيةةةات،     تةةاوتيةةوو  ئةةةب ةاكىكييةةة 

كاىداةةو وةك  لةيوة  ئةويو  ةبيَةت، كةة تةةواو ةةثيَ ةةواةةك كاى كةةك ئةة يا        
ئةةةب  ىوةةة و دىووةةتبةوة  ضةةةةا  ىوةةةك  تةةد لةةة ئةجنا يةةاا، ىَوطةةةاك         . ةيَةةت 

ةةى وثيَي ةةةو  و ِة ةةةكددة  ضةةةةا يوةةةة  ثةةاىت  و  ىىة ةة  ِةةدت و  ىوةةةك  
و لةةة ثةوةةاا ةةةةةةوة  ةةىةا ةةةك دوةةاىوةداو و  يَفةةة  وياوةةي  ىؤ ةة     كاىوطةةةى ةةةة

 .لةةةىد ب وةىكدداوةتي   ىىة اا
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ويةةو ،  8668ئة ة جطة لةو ك  ةى لةوةى تاك ةةىثاةةوة   ىىة ة  ئةةوفةلي   
 ةةةى .  ةلة ةةةو  و داضةةةوةيَة  ؤؤى لةةة دىو ةةم و داواكاىويةةةكاة   ىىة ةةاا  ةةةةةو 

ىل كةىد، ي ةىكةؤك، حةكب  ؤات ، حةةكب  ؤاتية    لةدواك جيَبةجيَةددة   اة  ِة
 .ىاوتةقيكة،  ةتا ةياىالة 

لةب داواكاىواةةدا ىواةطةك ىوو  و ةةىةا ةك ليَةىلةداو  و وةكةوى و ضةاىضةيَة ك   
تةةاةةةةت لةةة ِفتةِىكةةاة  ةةوَكةةةىاة   ةةىىةو و   . واوةةاو  تياواةةةاا ىوو  ةةةةةةو  

وةةاىك تةةةواووا  لةوةةةى ةةةةدىاو  و  حةة ةةةت  ىيَداقةةاا، ؤؤىجةةاى داواكاىويةةةكا  ةدة 
لةكات  ِفتةِةىدا  ةت  تةاؤ  لةيوةة  حةة ةتةةو   َيكداو تةة وةةى  َيةز و ةةةىك          

 .ئة بةى، واتة  ىىةو د ىةاى وا   ي   ث َ ةةةةو 
و ثةةيَش  ةةىة د وةةت ثيَةددةةةةو  داوا و   8691-8691لةة ِفتةِىكةةاة  وةاآلة    

ةةىةا ةةة و  يَفةةة  وياوةةي  ثةةاىت   .دىومشةةةكاة  كةةةىد ئالةىؤويةةةك  ؤؤىك تيَةةااةةو
دميةكدات  كةىدوتا  لةةةَيةا  ِفتةِةى لةِةةَل حةة ةةت  ىَيةدا  و ثةوة ةةاك ةةة        
. حةة ةةةت  ئيَةةدا  و كا يةةا   ةلةببةةووَد ، كةةةوتبةو  ِيَةةواووَة  وياوةة  ِةةةوى و 

 ةلةكةوةةةةةطاةاة  واقعيياةةةةةك ئةةةةو ةاىودؤخةةةة و ةادوةةةاىو  ىوَبةةةاؤك وياوةةة       
 .  ،  فةةقا  و  يَةاة  ؤؤىك خ تبةو  ىوز كاةيةو ى ةطةيَيداوك ثاىت

دا، كاتيَةةك كةةة ةةةةى كاة   ةةةىة ةةةة ىك 8695لةةة ىؤياةةة  دواوةة   ةةاةط  ئةةاؤاىك 
ةدةواىك كياةةو  ةى ئيَدا ، تةو    ةيا  و  ة ت ةةوةةةو ،  ةكتةةة  وياوةي     
ثةةاىت  دميةةةكدات  كةىدوةةتا  ةا ةوةةةك  كةةداو ك ةةةى حةة ةةةت  ىيَةةدا  و حيزةةة  

ئة ةة لةوكاتةةدا ةةةت    ! ةآلوكدد و  تياواا داواك ِفتةِةىك ئا ةتياةةك كةدد    ةةى 
 ةى تاكتيةيَة  وةىةةكةوتةوةةو، ةةلةةة ئةو ةدةوةاى  ئاووَكةةك  ةفةةياة  وياوة  و     

 .ةةةةوة  ىواةطةك ىوو  لة ةةىةا ة و ىوَباؤ و  يَفة  وياوياا ةةو
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 هؤكارة دةرةكييةكان
ئاةفةةقةةةة دىاو  كةةةة ئيَ ةةةتا ِيةةةتيا  ديك كةىدوةةةتا  ةةةةة ضةةةةةا د ولةةةةةتيَك 

وةىةةخىو  كةىدوتاة  و ئةو وةىةةخىوية ئةيةىك  ةة ةووا  ئة يَكيَتةة لةةىؤ  و    
ةة دىوَواو   ىىة   ئةوفةل، تةىكيا وةكةوىك  . ةةىي و ةاويا  ئةخاتة  ةتدوييةو 

لة  ىىةو داخ تبةو، ةاوةةةاو و ةةِةوَد ك وياوةت   ةىوَبيي خىك دوي كاوةتي  
 .ةثاويي  ئةكددو

دا، كة ئةوكاتة  ةىدوو ىيوَب  ةةى   او وةك  كةب تةةةا  8663وةىوا لة والة  
ةةةةو ، لة ةةةدك خةةىك ةةةاىد و  اوكةةاىك لةِةةةلَ وةةةثاك ىيَداقةةاا كةةدد ةةةى ليَةةااة   

ثاو تيَة ةوة  ثةوة ةاك  ةىدوو ةةى  و وةةى ةلةااة  ةةاكىكي    .  ىىة   كةىد
ثيالةطيَدةا  لةوةك ك، ةة ئةووةاو ةةة دواك ئةةو و    تةةاوتيوك لةةيَةاةياةاا كةوتكة 

 اوكاىك وةىويةكا  ةةىةاد ك ثيَةو ةت ةةِةويةت و تةةةيا لةة دالةةا داة   ةةةاوَك       
ويةاا  8695لة وةاآلة  ثةيَش   . وياو  و ثدةوثاِةةا  و ىوَطادا  ةة  اتةوضىدا  اوةو 

وةش داك و كةة   (يالوط  العراقالتجبس )و لةِةلَ ئةو  ة ةو  ةولَ و كى ية اا كة 
 .خىويياة  تيَاا ةةو ، وةىوا ىاد ك ئةو ثةوة ةاوياةةك ةةىؤ ةةكدد و 

 و  و ث ةةةدةاةاة  8651ك تةةةة ةؤك 81ئيَةةةدا  ةةةةة ىك وةةةةىكةوتك   ىىة ةةة  
. ئةلةقةوةك  ِدةط  ثةةمياة  وةةةتى لةة ىَيداقةاا، كةوتةة دوي كاوةةتيةددة  ىَيةدا        

ثةوة ةةاو  ةةة  ةةةاوَك د ى ةةةط و     ثيَش  ةلةطريواةاة   ىىة   ئةةوفةل، ئيَةدا    
 .ىة اوةىك كةىد و  كددةةو

كة  ىىة   ئةوفةل ةةىثا ةةو، ئيَدا  ةة  ةةىل ؤاةة  ثةوة ةةاك ةةةات و د وةت      
 ىىة   كةىدوش  ةى لةوكاتةو ، لة ة َ دؤوةت  و ةةة   . خباتة ةاو كاى و ىوَباؤويةو 

وةةةى تاك ( وةةتبةدوي كةة  دوي ةةكم دؤ) ةلة ةةةةطاةاة  ئةةةو  اوكيَيةةةوةك ئةةةلةيَت  
ئيَداة   ا، ةةة دؤوةتاوةت  و ةةة ثةوة ةةاو      . دؤوتاوةتي  لةِةلَ ئيَداةاا دا ةؤىاةا

دوبفى او ، ةةوبةوتةو  ةة  ةوةلةك كةىد و ، تةةيا ةى ةكا وتخ تك   ىىة   
 .كةىد و وةود ليَة ىِدتك  لةكات  ثيَةو تاا، ئةو جىى  ثةوة ةاويةك ئةكدد
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اىد  وةةةالَ دؤوةةةتاوةتي  و  اوكةةةاىوةدد ، ةةةةة  ةلةةوَ ةةةت  ئيَةةةدا  ثةةةاو ضةةةة
 : ىوَةةةوتك  جةؤائري  اتةوةى

 .كياةةو ك كتةثدةك  يَز كاة  لة كةىدوتاة  ىيَدا  -8
 .ةدةوك   ة ةو واى ةتي  ضةت و تةقة ةة  و ثاى وةت لة  ىىةو -1
 .ىكَ ةدةو  لة  يَكاة  خةاىد  ةة  و  اتةوضىك ةاؤىِاة  و  دؤوي -3
 .اخ تك  وكةوى ةةىةووك  ىىة اا ئةِةى ةةىد واب ةيَت ةىة  ةك د -1
 . ةىة  ة وا  ليَااة   ة ةو دةجىلةيَك لة ةزوك وكةوىك خىوةو  -5
 ةىة  ةةةةك ةةةاى تةةةةداةاة   ةةةةؤاىا  خيَزاةةةة  ثيَيةةةبةىِة و  اوآلتيةةةاة    -6

 .ثةةاةةىك كةىد لة ئىىدوِاكاة  ئيَداةاا
ةةة  اىوةةاىك حةة ةةت  ىيَةدا      دىووتةددة  ثيتيَكيَة  ئةة ك   اوةةةو    -9

 .لة اوة و ئةودوةك وكةوىك د ولةةتي  ةيَةا  ىيَدا  و ئيَداةاا
 ةةةى لةوكاتةةةدا ئةةة دوةاو ثا ةكيةةةك لةوةةةىتاثاك  ةوةةةلةكة كةةددو ةةةةو     

 . ةلةةوَ تة، دوي كاوةتي  ة َ ثةضةك ئيبثدواليز   ئة دوة  ةى ِةىل كةىد ئا ةداكدد
دا  و ئةة دوةا ةةىا بةةى  ىىة ة  ئةةوفةل، تةةةيا      ليَةىلةيكةو  لةة  ةلةةوَ ةت  ئيَة   

ةةلةةة ةى ئةة دةؤك كةةىد كةة ةةة ئةةؤ ةوةيَة       . ةةوةىاضةوةةو وةك   يَوووو  ةيية
وةكجاى ةاوةاا تَيةةثةةىةَوت، ِدةطييةةك  ؤؤىك ضةةةا وةةى ك  ةوةة ثَيةو ةتة ةةة        

 .وىدك و قةولة  وةود لةو تاقيةددةةو  جةىِهةاةة و ىةطريوَت
لةب دةياوةدا كة ىؤياةة ىووداوك ِةوى ك وياوي  تيَاا وةةى ةلةةةدات،   ةىو  ا 

ئةةيَت ةة ضاوك ثيةكيكةو  ةةدواك ىاوةت و ى واةية   ةلةةوَ ةتاا ةطةةىةوَيت و لةةو      
ةةةى ئةةةو ك ى و و وةةث    . واؤ ةةة ةيَةد ولةةتيياةةةةك ثةةيَش ئيَ ةةتا ةةىلةيكةةةو    

 .لةوةك ك جياةةةوكةو  و ضي  ضةوا ة ةةكدوَني
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 :8اووَك ةةب ةةلةطةةا ة ِدةطةدا ةطيَدةو  و ضةةا ئةؤ ةةيَة  ىلَ و ىةطدو ةا ض
دا كة يتةوةت ةى ليَةىلةيكةو  لة ضايكيية ة يَكييةةكاة  د ؤِةاك    8696لة والة  

دا ةةؤىا و ىاثةىىت  كى يتةكةة    ( ئىتي  ثاوةك ) ةوالةطدوي ئة دوة  ةة وةىؤكاوةت  
ىئةةةو  د ولةةةةت  ئةةة دوةا غةةةدىوَة    لةةة. ةةةةةاوك وةةةىؤكةكةوةو  ةآلوكداوةةةو   

ِةةةوى ك لةةة ةزووتكةةةو ك كةةةىدك كددةةةةو، ةىوةةة ةةةة  ةةي  ضة ةةكيَك ةةوةةوو ةةت  
 .ىاثىىتةكة ةآلوةةدوَتةو 

دا  ةةي   ةتةةاك    8698ىاثىىتةكة وةاغ  كددوو تةةو  كةةوا لةة  ةاةط  ئةاة        
اىا  ةاىؤاة  ثةوة ةاك ةة وةةىكدداوةت   ةةوالةطدوي ةاو ةةاو  ئة دوةييةةو  لةة تة      

لةةة . ئةةةب ةا ةوةةة و آل ةة  ةةةةةةو . كةةددوو  و داواك كى ةةةك  ديك ىيَةةدا  كةةددوو 
دا دو ةةا  داواكةةة دووثةةات كداو تةةةو  ئةةةب جاى وةةا   ةةةىدوو 8691ئةةاؤاىك وةةالة  

كداو كةة وةىثةى ةت  وةةىجةب ضةايكيية     ( كى يتةك ضفةك)ةا ةكة كة ئاىةاوتةك 
 .او كيَ كجةى وةىؤكاوةت  ئةكددئةوو. ة يَكييةكاة   ةخاةةىات  ئة دوةا ئةكات

 

 :دا دواك ليَةىلةيكةو  ةةجمىى  ِةآللةة كداو (ئىتي  ثاوك)ؤاةياىويةكة لة ىاثىىت  
ئةو ةةلةطاةةك يك كى يتةكة كىكداوةةتةو  ئةو ةمليَك  كةة ةدةواى كةة لةة ثفةةك     

  و وةكة اا و كة دلةكةواو  ئيَداة   اوثةميا  دواو  كةة دلة ةىؤاةة  اوكةاىك ئةةكدوَ    
دوي كاوةةتي   . ثيَييا  واوة لة ىيَداق  دىاوويَياةةو   ةتدو   ةىة  ةوا  ليَةةكات

ةيَةا   ةىدوويو دوَدوكةوةة، لةة ةكةىة تييةاا جياواؤويةةكاةيا  ىوَبةاؤك ىةقيةا و        
. ةيية ةةةآلب لةوكاتةةدا ثةوة ةةاك ةةة ووالوةتةة وةةكطدتةو كاة  ئةة دوةاو   ةوةة        

ئا ةةاجن  ووالوةتةةة وةةةكطدتةو كا  لةةة   : تةو  كةةة ةةةىو  ا لةةة ىاثىىتةكةةةدا  ةةا  
واى ةتيااة  كةىد ةى ئةو  ةةةةو  ةتةةاة  وةةىةةةو  و تةةاةةةت  ةاة  ئىتىةةى        

                                                 
 
خةةةةات   - ىىة ةة  كةىدوةةتا  و ِىىةاةةاىويةةةكاة  وةةةىد ب  )ئةةةب د قاةةةة لةةة كتيَبةة    

ي  ةةة )لةةة ةةووةةيك  حيةبةةةت حمة ةةةد كةةةىوم     (  ةةاخةكا  وةةا  ىاثةةةىةوك   ةةاى كا    
 . و  و ىِرياو (ةةختياى
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وةةةىةةخىو و ىةطةةد ، ئةِةةةى كةةةىد لةةة ىيَداقةةاا  ةةاة  وا و ىةطةةد  ةةةىك  ةوةةة   
 ةةى  .. ئة ةة كيَيةة ةةى  ةا دىووةت ئةةكات      . كاىةةاتة وةةى كةىد كةاة  ئيَةداةيش   

 ك وةةةىكدداوةتي   ىىة ةةيش ةةةةكدوَطرياووا  ةةةةةةو  ةىوةةة تةةةةيا ةةةة     لةةةىئةةةو
ىاد وةك  ئةوتى واى ةتيا  داو  كة وةىكةوتك  ِةوى  و د وت ةةة يَكيَت ةةةو ت   

ئةِةةى واةةةةا واتةة ئةِةةى وةةىكدداوةت  ةةاىؤاة        . كاى ةةاتة وةى كةىدك ئيَداةيش
ةط تدو و كة ةزووتكةو  ةةة   خىك ةة ئة دوةا و ئيَدا  ةدؤ تبا، ةيَطة ا  ئةو كاتة

كدوَطرياو كةةا  واى ةةةتيا  ئةةةدا و لةةةو و ةةئةتدوةةا  كةةة وةةةىكةوتك  ِةةةوى       
 .و د وت ة يَكيَت

دوا ةة ةة  ىاثىىتةكةةة كةةة ىاوةةتييةك   يَةةوووو ، وةةا  ةةةا ةفةةةيَني داةثياةةةاةيَة    
 :غةدىليَةددةة ِةوى كةك تيَااوة كة ئة دوةا لة كةىدك كددوو ، ةة ىا ةاوك ئةلةيَ 

وياوةتيَة  ة َ ى و تاةة ا  ةةىا بةى كةىد  ةةةو ، ةة واى ةةتيبا  دا  و ةةة   
ليَييا  ِةىةاو  كيَيةكاةيا  لةِةلَ حةة ةت  ىيَداقاا ضاى وةى ةةة ،  امنةا  دا   

 .و ثا ا  واؤ ا  ليَ يَكا 
ئةب داةثياةاةةك ئةة دوةا ئة ةةةا  ىوو  و ةةَ  غةةل و غة ةة، كةة  ةي  دىَوةو          

 .ةئةياكددة  ةاووَت، كة ضةةا ةط ى و ت ةةو  و ضييا  ةة ِةىل كةىد كددوو ثيَاا  و ت
د ةا ةزاةني  اك ئيَدا  خىك ئةلةيَت ض  و ضى   ةلةةوَ ت  خىك د ىئةةدةن، ئةو تا 

حمة ةةد حةوةةةيَ    )ةةة َ ضةةاوضةو  و ةةط دلةكةةواو  لةة ضةاوثيَةةوتكةكةواا لةِةةلَ      
: كةدد و  ئةةلةيَت   كدا ةةآلو  6/1/8695ةيَدوتةي لةة    ك(ايةةاى)كة لة ىؤيةا ةك (  ةوةةل

 ةةةوو   ةةلة َ، واى ةت   ىىة   كةىد ا  دا و لة  او ك دواويةاا ئيَبةة  يَةزك كاىوطةةى    "
ئة ةووَت ئةو  ةفةيَم كة . ، كة يوةةطريميا  ىلَ ىاِدت، ئةو  ىووك دا كة دميا ثيتييةو 

ةت يكةةدد خةةىك و ت ىاوةةتي ةة   ىىة ةة  كةةةىدب دىووةةت ةةةةكددوو ، ةةةةآلب تة ا ةةاب 
وةاآلةيَك ةةةو ىيوَبةة ةةةى اةدة واكاة  ىيَةدا  دوي كاوةةتييا        .. ةةو  و  ةوة دىووت 
 يَد   ثدةوثاِةةا ك ئا ةدا و دوي كاوةتي  ةة اىاو  و تيَةا ى كاةيا  .. ئةكددو  

 . ةةاوَجاىوش ثيَةااداة  ضةكااىاةة ىووك ئةدا. ةة وكةوى اةاا ئةكدد  يووى و 
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ةىضي ةةةكاىك ةةة يَكم؟   : ةة خى م ِةت. ىة   كةىد دا  ةليَةم ةةدك كددلة  ى
ةىض  ةا؟ ئاوا    ئة ةووَت كيَيةةك كةةىد  ةلةبطريوةيَكم؟    .. ئةو ةةو ةةكاىب  يَكا 

 !"ةريت ةةضيَت    لة ئيَداةاا كة اوةتييةك  ِةوى ك كةىدب  ةوة.. ةةدلةكياويةو  ةا 
 

ر بةةةة راشةةةكاوى راسةةةتيى ثةيوةندييةةةةكانى  راثؤرتةكةةةةى كؤميتةةةةى ئةةةؤتَي  ثايةةةك ز  
 :ئةمريكا بة شؤِرشى كوردةوة ئةخاتةِروو كة بريتى بووة لةم ضةند خاَلة

 ةوةلةك كةىدوةا  ئة ةةةا  ة ةةوت  ةلة ةةةطاةاوو  تةةاةةةت  ةةوالةطدوي        -8
ئة دوة  و آل   ى تةددةةو  ي ةةداو تةو  ةة  ةي   تةةا ةاىؤاة ، كة لةة ئةاة    

 .كى ةك  ليَةددوو  ديك ىيَدا دا داواك 8698
دواجةةاى كةةة ئةةة دوةا  ةةةةطاووَة  ة ةوكييةة  ةةةاو  ةةةةى و كيَيةةةكة، ةةةى     -1

ئيَداة   اوثةميا  ةةو  كة لة ىيَداق  دىاووةيَياةةو   ةتدوة   ةىة  ةةوا     دلةكةواو  
 .ليَةةكات

ؤؤى ةةةة ئا ةةةدا ىاثىىتةكةةة ئةةةو ىاوةةتيية ىؤ ةة  ئةكاتةةةو  كةةة، ئا ةةاجن     -3
وةكطدتةو كاة  ئةة دوةا لةة واى ةتيةااة  كةةىد ةةى ئةةو  ةةةةةو  ةتةةاة          ووالوةتة 

وةىةةةو  و تةةاةةت  اة  ئىتىةى   وةىةةخى و ىةطد ، ئةِةى كةىد لةة ىيَداقةاا   
 اة  وا و ىةطد  ةىك  ةوة كاى ةةاتة وةى كةىد كاة  ئيَةداةيش، ئة ةة كيَيةة ةةى     

 . ا دىووت ئةكات
لةيكةو ك قةةولة  ةاووَةت، خةىك ةةةة َ ثةيَ  و      ئة ة خىك  ي   يةددةةو  و ليَةى

تةةيا ةةىي و ةةاو   . ثةةا  ةلةةوَ ت  ئة دوةا لةوةى  ةوةلةك كةىد ثييا  ئةدات
ئة دوةا خىك ةدةواىك ضةةا و ضةىةيَت   ةلةةوَ ةت  ةةىا بةةى ِةةية  دةيةا ئةةدات و       

ةةة لةةيك    ي  ثةودة وكددةيَة  دميةكدات  و  ةاة   ةدؤظ لةكاوةةدا ةييةة و ئةةو  اةا     
وةةةى اوةداىو  ئةةة دوةادا  ةةةى   ئةةةوا  ؤاىاو ك ىووةةة  و لةةة ةةىي و ةاويةةةكاة    

اة  دوا تكىك  ةةوت  ئةب وآلتاةةة، ةةى ِة ةة ثيَةددةة  ئةاةةوىو  خىوةا  و        ةلةيَكج
 . اةةو ك د وةآلتيا  ةةوةى ؤوىةةك جي اةاا
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وةثيَكيَت و  دا ئةةو ىاوةتيية ئةضة  ( ةوةةةل ) اك ئيَداةيش لةو ليَاواةةك لةِةةلَ  
 ةىضةة  تة ة ةةو  ةوةةة ةةوةةةىويةو  ةا يَفةيَةةت كةةة  ىىة ةة  كةةةىدك ةةةى ئا اجنةةة    

 .ِآلو كاة  خىك ةةكاى يَكاو  لةوكاتةدا كة ةة ةةىي و ةاوي خىك ؤاةية 
 

 دوو هؤكار كاتي دةستبةرداربوونةكةيان يةكال كردةوة
 :وةكةب

ىيَةدا  ةةوةةى    دا ةةىا بةةى وةةثاك  8691ئةو تيَةيةاةاةةك لةة  ةةىةك ثةاويزك    
 ىىة   كةىد دا  ات كة وةثاك ىيَدا  ضةةةا ةاوضةةك ىؤِةاىكداوك ِدتةةو  و ةةى      
 ىىةو ةةئةِرياوةو ، ئيَدا  لةو  ئةضيَت ؤؤى لةب ئةجنا ة تدواةيَت كة  ةىة ةطاتة 

وةثاك ئيَداةيش  ةىضةةا  ؤؤى ضةكااى و ِةةوى  ةةةو، ةةةآلب    . وةى وكةوىك خىك
وَةاا ةة ةةااىك ةةةةةةوةةو تةةا ةتةاةيَةةت ةةةة كةةدداى و   لةووةةةىد  ةدا، لةةة  ةةي   ةةةىة 

تاقيةددةةةةو  تةاةةةاك خةةىك  ةلةب ةةةةطيَكيَت، ةةىا بةةةى وةةةثاوةت كةةة لةةة وةةالة      
 . و  ةةىا بةى  ىىة   كةىد ئةجةةطا8668

 :دوو ب
حةة ةت  ىيَدا   ف  ةى واؤ   وةى ىىةك ةةىا بةى ئيَدا  كةر كةدد، واؤك لةة   

ئة ة  ةليَة   يَوووو  ةةةو  .   ةييتيبا   يَكاوو وةىو ى اة  ىيَدا  لة ئاو و خات 
 : كة  ا ةة تريوَك دوو ةييا  ةثيَةيَت

ئةو ك لة ةاكىكي  ىيَدا  و ئيَداة  ئةخةاؤوَت، ةة ىوَةةةوتكيَة  ةيَةد ولةةت   -أ
 . ةاو ىةثيَةداو ةىك  اتة دك

 .ةةولةو  ةىةو ىىة  و لة  ةتدوي  ِةويتك  ةى ةاو ئيَدا  ىؤِاىك  - 
لةكاتَيةاا وةةىكدداوةتي   ةىىةو  ى ةياىاةة ح ةاة  ةةى ثةوة ةاويةةكاة  ةةة        
حةة ةةةت  ئيَداةةةةو  ةةةةكددةةو، ئةةةؤ ةوة  كى ةةاىك كةىدوةةتا  لةِةةةلَ حةة ةةةت  

دا ةريضةةةوةةو و ، ةةةى ةةةةتيكةددة  ثةوة ةةةاك خةةىك و     ( ةةا)ئيَةةدا  و  ةةة ا   
ةتيةددة  تةةةةاك حةة ةةةت  ئيَةةدا  كةوتةةة  ةلةةةةك ِةةةوى  و كة ةةكا ك دوي كاوةة   
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جةآلةةو ك كةىد لة كةىدوتاة  ئيَداةاا و كةاى ِةويةتة ِةدت  و ىاوةةا  و كة ةتك       
ضةةا  ا وةىكدد  و كادىك  ىىة ةطَيدةك كةىدوةتاة  ئَيةدا  و ةةة وةاغ  وةا  ةةة        

 .كةيىاوك ىاد وت ةة حةة ةت  ئيَداة  كدد 
ضةاث    -ووَةدا    وةالَ خةةةات و وآلتيَةة     31كةىوم وةىيا  ةويف  لة كتيَبةكةوةاا  

ئةةو وةةوداِةىوَتييةك وةةىكدداوةتي   ةىىةو، ؤؤى ةةة ِةدا  لةوةةىك        )وةوا، ئةلةيَت 
كةوتةو   ةةب لةيوةة  جةة او ىك وآلتثةاىوَزك كةىدوةتاة  ةكا وةت  ئيَةدا ، ةةةو ةةة          

وةىكدداوةت   ىىةو لةة  ) ةىو  ا ئةب ةةووةى  ئةلةيَت .(  اوةك ةيَزاىك لةةاو  ىىة اا
كة تةواوك ىوووا  لة ئيَدا  كدد،  ةى لةو والةةدا  ا ثةوا   ةى وةةىاة   دا 8691والة  

ىيوَب  ىيَةدا  ةةاىدةةو، داواك ليَةددةةةو ، كةة ئةِةةى ئةةوا  ئا ةاد ة  داخةاؤويةةكاة          
ئيَدا  لةوةى وكةوى لةِةلةياةاا جيَبةج َ ةةة ، ئيَةداةيش ئا اد وةة واى ةةت  خةىك لةة      

ةةةآلب كةة  ةةىة    . ثيَياا ِةوَ  ةى ئةو داخةاؤوية    ةةكددىيوَب  ىيَدا  لة. كةىد ةهةوَت
د وت  ثيَةدد و ، ةىك د ىكةوت كة  يَةزك وةةثا د ى قةةت  كةةىدا  ةةادات، ئيكجةا       
( ثيَيكياى كةك  اك ةةةريدا اتةو  و لةئةجنا ةاا لةة جةةؤائري ئةةو ىوَةةةوتكةة  ةىىكدا      

 (.ك كتيَب  ةاوةداوك وةى و 56-55ةدةواةة يثةىة  )
كدداوةت   ىىة ةة  ئةةةوفةل ةةةةوتةاة  و ةةةةوزاة  تةةةىاؤووك  اوكةةاىوةدد    وةةةى

لةِةلَ ئيَدا  و ت د ولةةت و لةِةةلَ ةزووتكةةو ك ةةتةةو و  و ةييةتباةي  كةةىدك      
ئيَدا  ةى ةةىي و ةاو  خىك ىاةطدوَت، ئةواة  دواك خىك ثةط يواؤكةدد و ئةةجنا      

ؤ ةةك  د ىكةةةوت و كةةاىك دا ةةةة ى8695ك ئةةاؤاىك 6ئةةةو و لةةة دواك ىوَةةةةةوتك  
 .كدد  وةى  ىىةو لة كةىدوتاةاا

دوا ى خكةك  يَوووو  لة وةىكدداوةت   ىىة   ئةةوفةل ةةةيك  كةةو   ةيَة ك     
كىتاوي َيكاةة ةةو ةزووتكةو  ِةوى وةة و كيةاةةو وا  ةةى ةةاو خةاك  ئَيةدا  ةةة ةة َ         

و تةةاةةةت  د ةط  و ةة ةط د ىكددة  ةةواةكا ة وا  ىووةةددةةو وةت ةةى جةة او ى   
ةةةى ثيَيةةبةىِةو كةةة  ةةى و ئةجنا ةةةكاة  ئةةةو كاى وةةاتةك تيَةةاا  ةة  ةةاتةةةو  و  

 .ةاويَة  دواىةؤيك ؤاةداووييا  ةى ةةات
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ديك ِةةىل كةةىد و، ةةة كةاىتيَةددة   ىوةة       8695ئةو ثيالةة ِةوى وةك ئةاؤاىك  
ةاو كييةةةكاة  يواؤ ةةةةوة   ةةىىةو لةةة ثةةيَش ىوَةةةوتكةكةةةدا، ةةوةةةة دوا  ىكةةاىك 
وةىِدتك  ثيالةةكة و ئةةو  ة ةتة ِةوى وةةك ةةوةةى  ىىة ة  ئةةوفةل دا  َيكةا،        
كىتاو  ةة وةكيَك لة ةزووتكةو   ةى  ةة يَز كاة  كةةىد  يَكةا و ىيوَبة  ةا  ةتي      
ةةةةى  ةةةالة  ى  ةة  ةةوةةةى كةىدوةةتاةاا كَييةةاوةو  و لةةة  ةةة ةو ىَيداقييةةاا        

 .ى ِةىةويةك خىك قامي  كدد
ةىجناةةدا ئةةيَت ِةىل كةىد ةة ضةاوك ىوَةز و  تة ا ةاك    لةِةلَ ئةو ى خكة و و

قاى  ةةاةيَت  و قةىةاةيةةااة   ةةةؤاى  ا  ةةة يا و كىلةةةةواىك  ةةالَ ووَةةدا  و ئةةيَش و    
 .ك  ىىة   ئةوفةلةو  ةةات8695-8668ئاؤاىكيَيا  و  يالكبةواة  واآلة  دووىودىوَوك 

لةة ِةوىاةةدا،  ىىة ة   لةِةلَ د ىةدةوك   ة ةو ئةو ى خكة و كة ةكةوىةو  و  ةو
ئةوفةل  يَيتا  ةى ةة وةكيَك لة  ىىة ة ِةوى كاة  ِةىل كةىد ئةي يَددىوَت، كة ةةى  

 .  ئا اجنة ةةتةو وية ى واكاة  ِةىل كةىدوتا  خةةات  خةوَكاوك و دىوَوك كددو اتكةد
ئةجنا   تيَةيةاةاة  ئةو ىؤياةةة و ةةلةطةةا ةةكاة  دواك  ة ةتةكة، ئةةو وا      

كدد كةة وةةةىكدداوةت   ىىة ة  ئةةوفةل  ةلةةةةوا  كةددوو ، كةةة ةكةوىةويا      ئا ةةدا 
 . ةةةو ، ةةآلب ةىكةىك  ي   يَزوَك و  ي  د ولةةتيَك ةةةةو 
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 نؤيةمبةشى 
 

 قؤناغى دواى هةرةس



 بةرطى يةكةم  - بيرةوةرييةكانم  ..........................................................................   361
   



   366     ............................................................................................  فاروق مةال مستةفا
  

 هةرةسدواي 
 ، دأل تةةةة  و  ثةةدة لةةة ئةةاؤاى و تة ة ةةون     وىؤياةيَةةةي وةةةكجاى ةةةاخىو ةةةة   

ةوةةتةدد  ةةةة  ة ةة  ةزووتكةو وةةةكي ثةةدة قاى  ةةاةيَتيي  . ئاوكا وةةةك  ةاىةؤ ةة 
 .ِةليَةي ضةوواو  ةة د و  ثي  و  و دىةةا تدو  ىيوَبي دوةتاتىىوي ةا   

ةةآلب ؤوىةةك ئةو  اوىةنَ و ةداد ىاةةن لة  ىىة ةو  ِةىةاةةو  ةى ةةاو  ةاى كا    
ةةة ِةآلو    وةىةةىؤ ةةو  و ةَيجطةة لةةو ةةو ةلةىؤ وةةك كةة لةة ئةةجنا ي ئةةو ثيال       

ةيَةد ولةةتييةةةدا ىوووةةاا،  ةةة ةو ةةةة  ةةاةاؤويةو  ةاوةةي وةةاآلةي ةةةاو  ةةىىةو و       
قةىةاةيااةةكا  و  يَدو و  ةلةبةتة ئاؤاواةةكاةي ثيَيةبةىِةك كةىدوةتامنا  ئةةكدد    
تاكة تاكةوةت ةةةيَت كةوم ةةئةدك ضاو ىىة ةيَت ةةىا بةى كةىد  خىةدؤ ةكا  ةةة  

 .ة وةوكي تة ا اوا  ئةكدا و قيَز ا  ليَيا  ئة اتةو ةةى  ةةلةةة ةةثيَ ةواةةو  ة
و ِةىةاةةو  ا  ةةى ةاو ةاى، دا ةد ؤِاكةاةي حةة ةةت      8695دوان  ة تةكةك 

ؤؤى ةة  يَبين لةِةلَ ئةو كةوةاوةتي و ثيَيةبةىِاةةدا  ةلة ةةكةوتيا  ئةةكدد و ةةة      
ي ةةةى    ة ةو  يَة وةت ئةواةةو ت دلةي خةلةك ىاةطد  ةة ئة يَةان ئةةو ك حيزةة   

ئة ةة لةة كاتيَةةاا ةةةو كةة      . ةبيَت ةة جيَطد و ك حيزةة وياوةييةكاةي كةىدوةتا   
لة حةة ةتي ىيَدا  و ليوةةن تةةفيزو  حةكبي ؤاتياا، ( ليوةةك  ةىكةؤك)ع .و.ح

ةةي ةةةى    ئةوا  و ضةةاو  كةواوةتيي وةىةةخى لةو دا ةد ؤِاواةةةدا ةةةو ، حيز  
ا حيزةةك ئةكدد كةة لةة واقيعةاا  ةة ةو     و ئةو ضةة! يوةىكدد وي ةةى ك ةييتباة

د وةآلتةكا  ةة د وت خىواةةةو  ةةةو  و  ةةولةيا  ئةةدا كةة ئةةو كةوةاةةو كةة         
ثاو  ة تةكة ضةةوةةتة  ئَيةدا  ةطةىةَوككةةو  و ثةةوتا ثةةوتا و ةةاوا  ةة ةةَوكاا        

 .ئةةاىد ، ئةب  ةولةةوا  تا ىاد وةكي دواى ةى ضةو  وةى
ة د ى و ك وآلت و ةةة ئاِةاداىن و ىةا و ةدةوةاىك ئةةو     لةوةى داوان  اوىةوَيامنا  لة 

كةة  ( ىةةةا  ضةفبريا   )ضةةا كادى  ثيَيةةوتةواةةك حيز     و  اوىةنَ ئي ةباىي   
ةةو، ضةوو  ةى لةةكا  ةةى ةيكةيين وةةدتيَدن    ( ب. )ئةةاا ي وةىكدداوةتيي حيز  

 و  8695ن ن ئةاؤاى 6حيز   اوىةنَ ئيها يم ىةيوك كة لة ثةيَش ىووداةةي ثيالةةي    
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ؤؤى ةة دىَووك لَيةااةةةو  ا  ةةى ةةاىك وياوةيي ئةةو ىؤياةةة كةدد و        . لة لةةكا  ةةو
ِةويتيكة ئةةو ئةجنا ةةك  ة  و ئي ةباىي  ةطةىةَويكةةو  ةةى كةىدوةتا  و ةدةوةاىك         
حيز  ةة  اوىةوَةامنا  ةطةوكني كة ةدوتييةة لةةو ن حيةز  لةة د ى و ك وآلتةاا لةة       

 ةوةة ةةةىد واب ئةةةَيت و ئَيبةةو لَيةد  ثةاو ئةةو        ثاىاوتين ئةب ىوَةخةداو ك كةة   
 ة تة ِةوى وة كة ئيَبة ي ِدتبةو و  ةة  يَبك   ةولةي خىثاىاو  ةا و  و ةةة  
 ةةيَة وةت كةةة وا دوةةاى ةيَةةت ضةةايكيي ىوَةخ ةةتكبا  ةييةةة و ةتةةةاةني ئةةةو ي ةةاى      

  ةةى يف   اوىةوَياةةك  او اةة ةة  يةاك ئةو ك لة دواىةؤيوَة  تددا و ثاو ثاىاوةتين 
 .وياويي خى ا  ىوَك خبةوكةو 

ضةاى جاى وةةةةىب ةةى دى و ك وآلت كةدد و     8661ةة دواو  تا  8695لة واآلةي 
لةةكةةا ، ئةةةلةباةيا، ةدة ة ةةا، ةةةةىوتاةيا لةِةةةأل  ةةاوىةنَ  :  ةةةى جةةاى ك لةةة  ةةةوَكيَك 
ىوي ضةةا جاىوَةيش  اوىةوَياةي ةيَجطة لة  ة ، ةةة ئاِةادا   . ئيها يم دا وةكبا  ئةدك

 .  ، ةى  ة ا   ةةةوت وةىداةيا   ةةةو
*     *     * 

و ئةةةو ةةةاى ك ةةوةةةى قيةةاد ك  ةىكةؤوةةاا  ةةات، ضةةةةا    8695دوان  ة ةة  
كةويَك لة ئةةاا اةي ئيَبة كة لة د ى و ك وآلت ئةيوا  و لة ىاوتيياا دوو كةوةي  

حيزةةةو ،  وةكة يا  لة دوو حيزةي جياواؤ لة جةآلةةو ك  يةىييةو   اتبةوةة ةاو 
ةةآلب ةةِةويتبةوةة  ي  ثفةوةكي حيزةي و تةةيا ئةةةااب ةةةو ، ةاةطةةواؤوَةيا  ةةة     

و  ةآلوكةدد و  و ةةوةةة ىوَةخ ةتكيَةي    (وحى   القاعى     -وةكطدتين قاىيةا   )ةاوك 
جياواؤ ، ةةآلب ةيَجطة لة وةت دوو  اوىةوَي خةاىووك ىوَةخ تكةكا ، كةوي دوةةةوا   

ةةا كةويَك ةةةيَت كة ثيَش  اتكة ةاو قياد ك  ةىكةؤكيةةو   ةى ىةاةةكيَيدا تةةيا ض
ئةةةب كةةدداى ك ئةةةو : ئةةةب جةوآلةةو وةةة ةةةةوتةاةي ةةةداوا  ةبيَةةت. ةداد ىوةةا  ةةةةو 

ةداد ىاةةةةة ؤوةةةاةيَةي ؤؤىن دا و كةوتكةةةة ةاو يَكةةةا  و ق ةوةاوةةةي  ةىؤ كاىاةةةةةك 
ةجةىلةي ئةةو   ئةجنا يش ثاو  او وةت ةةوةىليَييةاوويةو  واؤوا  لة د. وياوةت

ىوَطاوة  يَكا و ئةو ضةةا كةوة ثيَيةةوتةو وا  ةةى و ىوَةخ   و ةزووتكةو وةةكي  
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و ةةةةو  ةةةة ةة ةةيَك لةةة    دووى لةةة ةيةةةدك  اىك ةةي و ىةملاةييةةةتيش ىؤويةة      
 .ةزووتكةو ن ئي ال ي

*     *     * 
كةةة ةةوةةةى  ىىة ةةي كةةةىددا  ةةات، قيةةاد ن     8695ثةةاو ئةةةو كاى وةةاتةن  

 .و لةو  ة ت و  ةاةاةة ِةىؤن ِةوى  ا  ةةىكةوت ةىكةؤوي ئيَبة
لةكاتَيةاا كة ي اى وةت لةة ئةةةاا اةي وةةىكدداوةتيي حيةز   او وةةت ةةةو لةة        
د ى و ن وآلت ةةو ، ئةواةةن لةةاوويةو  ةةوو   ة ةو لةوةت ىاد ن تيَطةويتكاا 
ةةةةةوو  ةةىا بةةةى ئةةةو ىووداو  ِةوى وةة،  ةة  كةةة كةوةةي وةكةةب ةةةةوب لةةة ثفةةةن    
حيزةيي كةىدوةتاةاا و ضةايك و  كةوةيش ةةةوب لةة  ةة ةو حيزةةاا، ئةةو كاتةةن          
 ةةةاوىةنَ ئيةةةها يم لةةةة د ى و ن وآلت ئةةةةةةو، ؤوىةةةةةن كةةةاى و ثةوة ةاويةةةةكاةي  

 .ةة ةكاةي دوةةن ىيَداقيش ةة    ئةوثيَددىا
 لةو تةةطةضةلةة ة قةولةةدا    ثيَش  ة ةو  اوىةوَياةي حيز  ئيعالةةي ةةةىِدوةدد   

دد و ةةئاِاوي  ة ةو وياوييةكاةي ئةو ةاوضاةة، دةجةةلةي ةةداوا  د وةتثيَةدد    ك
 .و لةِةلَ  اوىةوَياةي تددا دوااى و كىةةوةةو ن ؤؤى ا  ةةب ئاىاوتةوةدا كدد

وةن تةى ئاآلوةت   ( ةقاو  ة) اوىةنَ ئيها يم ةةثةلة ىان خىن ةى    ةاىد كة ئةو 
ة، ةةآلب ةةة ىان ئيَبةة و ةةة ليَةااةةةو ن ئةةب       ةلةطدتةو  كاىوَةي ِةوى  و ئاؤاواةةو

ئة ةة ئة طيَدةوَتةةو  ةةى وةاآلةي دوان     . ةاى  وياويية، كاىوَةي وةةىكةوتةو ةاةيَةت  
لةة ةةةىد وا بةوةي   ( ةةتةةةيا )و  ىكاى  وةى كييةكاةي وةىةةكةوتين ئيَبة  8695

د ن ئةةةو ةةىِدوةددةةةة و ئيكجةةا ئةِةىةوَبةةةو  ةةةى وةةةى ئةةةو كة ةكةىةوياةةةةن قيةةا   
 ةىكةةةؤوي  ةةةوبةو لةةة وةةاآلةي دوان  ةةاآلو  تةةاوتيو كةةةن ةةةةى  لةةة وةةالةي      

 و ،  ةةةة ياةةوةي وةةةةدا  ئةةةةةاااا  و د وةةةا  وةةةةىكدد  و كةةةادىن      8661
لة  ة اةةاتاا ىووخاةي ىةةؤوز ئةةحلاج كةة    . ثيَيةةوتةومشا  لة ةاو ئةب ي اى وةدا

وياةة، ةيَطة ا  حيةز   وةدتيَدن حيز  ةةو، ثاو ئةو كة   و ةدةو  و وةىكةتةاى
ؤؤى يواؤ ةةو ةةو لة ىوون ىوَةخ تكة ةداواةةكاةي و لة ىوون جىىن كادى و  ةةةاوَك  



 بةرطى يةكةم  - بيرةوةرييةكانم  ..........................................................................   391
   

وةىكدد  ةو  كة يواؤوةي ةيةةدن و ىَوةخ ةتكيا  ثَيةة  دوةاى ةةةو و  لةة وةكةةب         
ىؤين  ةولةااةي كىكددةةو ن ئةةةااب و ىوَةخةداو  ليَةك داةدةوَكداو كةا  لةة ئةةجنا ي       

ضةثةآلةةن ةةى  لةيوةت و لةيوةكي تةد و  حيزةةي  ةيةىيي ىيَةدا       ئةب  اآلو 
و ت حيزةي  يةىيي ى مسييش لة ةةغةاا و ِيةت ةاوضةةكاةي    ( ليوةةن  ةىكةؤن)

ىيَداقةةاا ةةةة  اوكةةاىوي ئا ةةةدا لةِةةةلَ ةةى ةةاا لةةة ِىىة ثةةاةي وياوةةياا  ةةةةةو  و 
 .ددوي كاوةتيي قةىوي قياد ن  ةىكةؤويييا  ةة تةةاوتيووي ئةكد

ئيَبةك قياد ن  ةىكةؤن ةةجىىوَك ةيَتةاةاوي داىاويبةا  ثيَةة  دوةاى ةةةو كةة لةة       
ثةلةثىن خ تبةوو  ةى  اتةضىن كةادى و يوةاةي كةادىن خى ةاىدوون  ةاى كا  و      
ةةىةوَة ةددةي ئةو تيثة ضةةكااىاةةن لةة ةاو ىةاوةت و خةةاىوون ىيَداقةاا  ةة اةبةو،       

ةةةو  و ةدوةان ةةةىةوَة ةددةيَةي ِةجنةاون     ضةةا  اوىةوَيةكي ثيَيةةوتةو ا   ة يا 
لةو  او وةدا ضةةا وةىكدد وةكي ةةتةاةا ا  و كةة  . داىاويا  ةةةا ي  ةةئةكةوتني

و ىاةيةس كةةةو ةي و ؤو يَةد ىةةيون  ةة يا ةةةو        ( ئةةة  ةح ةني )ةاجي وةةدن 
ئةو و ةة يَك ةةو لة  اآلون ةةى  و ةىكةى كاةيا  كة ةةو  ىن يواؤةةوةي ئةةو  

 .ةخداو و تيَةى ةىاةة ا  لة ةاو ىةاوت و خةاىووداىوَ
ئةةةو  اوكةةاىن و واى ةتيياةةةةن ئةِةويةةتكة حيةةز   ةةةةاوَةيا  لةةة  اوىةوَيةةاةي    
د ى و ن وآلتةو  كة ؤوىةةوا  خةوَكاكاىامنا  ةةو  لة ئةوىوثا و  ةةاوَةي تدويةي  

ئةكداوةةو  كةة   لة ةةخيني و ئاةةوةةن ئةةااب و دؤوتةكامناةةو  لةةاو وآلتاا ةةى كى 
 .لة ةز  و  ىاد ن ثيَةو تاا ةةو

 ة ةو  اوىةوَياةيش لة د ى و ن وآلت ةى ةةةىد وا بةوةي ئييةةكاىن ةةاوخى لةة     
ثةوةةااكددةي ضةةةت و تةقة ةةيةةاا ةةةةو  ةةةى ثيَيةةبةىِةكامنا  لةةة كةىدوةةتاةاا و      
 ؤواتدوش ةى ضةكااى كامنا  ةةو لة ةاو ىةاوت و خةةاىوون ىيَداقةاا كةة ؤوىةةةن لةة     
 اوىةوَياةي حيز  و حةة ةتي وة ةةي خةاىوون دميةكداوةييةو  داةةني ئةةكدا و ةةة     

ئةةةو وةىضةةاو وةمشا  ثةةاو  . ؤ محةةةتيَةي ؤؤى ةى ةةا  ئةِةوةةداوةةة كةىدوةةتا   
تيَة ةوةي حيزةي ئييترياكيي وة ةةي و جياةةوةةةو وا  ةةى دوو ةةالةي وةةى كي و     



   393     ............................................................................................  فاروق مةال مستةفا
  

ضةةو   (  ىىة يَةي  ة يا)كة و ت ثا ا  ىووخاةي ئةو ةةى اةدة وا ثيَيةةوتكخةاؤ  
 . يَووو و ، ةةوجىى  ئيَبة ئةو وةىضاو وةمشا  ةة ا كة دؤو  ةزوةبا  ةةو 

لة كةىدوتاةيياا  ةىضةةا لةِةلَ ثاىتي دميةكداتي كةىدوتا   اوكاى و دؤوةت  
ةةوو  و  ةةاوَك واى ةتيبا  تةةيا ةةى ثيَيةبةىِةكامنا  لةيَ و ىئةةِدت ، ئةةواةيش      

 !ضةثىكيَةيا  ثيادا ئةكيَياو  ةى ئةو ن ةداواة  ةةةني ةاو ةة ةاو
جياواؤوي وةى كيي ئيَبة و  يَفةي ئةوةةةىن ةزووتكةةو ن  ةيةىي، ةةاو ىةةةوةي     
ئيَبة ةةو ةة خةةاتي ضةكااى و ىاوتطىواةة و  ة ةو  ةةولَ و كى يةيَةبا  لةةثيَكاو    

وون ىيَةدا  كةة  ةاوىةوَي     ةى لة ىاثةىةوين ؤؤةطاو كةاةي خةةاى  . ئةو ةاو ىة  اةاا ئةدا
ؤؤى ةزوةي خىب خاليا ئةمحةةد ؤ كةي كةة ئةةةاا ي وةةت ليوةةةن حيزةيةي ةةةوو ،         
وةىكدداوةتي كدد و لةِةلَ ضةةا  اوىةوَيةكي دوةةوةاا  ةة يا ةةةو ،  ةةتا  ةةولةي      

 . ىىة يَةي ضةكااىاةةن وةثا و ىاثةىةو 
ريوةاو ىةوَةي ةةوَبةا  لةة ىيَةدا     ةةلةيَ وةىةةكةوتني لة ىووخاةاةي ئةو ىيوَبةدا، ةةآلب ة

و كةىدوتاةيياا خ تة ةاو خةلةةةو  و ةة ِياةيَةي ةيااكاىن و ىؤ ةكبريوي  ىىة ةطيَدةاةة   
 . ةؤاى  ا ِةجنبا  ثيَطةواةا كة ئة ةوا  وةىكةوتكيَةي ِةوى وة ةى دواىةؤيوَةي تد

قيةةاد ن  ةىكةةةؤن و ت ىوَةخ ةة  ئةةةو كاى وةةاتاةةن ةةوةةةىدا  ةةات، ةةةةآلب       
وةةةىةةىؤو  ةةةةو ن كةةة ئةةةو ةفةيَ ةةةوة ةةكةياو تةةةو  و .. ةىةةىؤو  ةةةة  يَةةووو ا وةة

ةة ااى ةةوو  لة ثةىو ىد كددةي ةةو وةةكي ةةوَةاا كةة ئيَ ةتا خةىوةةة      . ةاكةيوَتةو 
كاىواةي ةةوَي ئةو ةريوةاو ىة  و ةة وةىكدداوةتيي  ةةاوَك لةو  اوىةنَ تيَةى ةىاةة ا  

د وا   و  ة   ةي  ِة ةا  ةييةة كةة ىَوةخ ةتكَيةي ةةةَوي        كة لةوةى  ة ا  ىوَباؤ ةةى
 ىىة ةةطيَدة ةةىةوَة وةةةة و ةة ةةةااى ئةةةةةيَت لةةةة  يَكاةةةة دوةةةي ةييةةةتباةيَةي ئةةةاؤاد كةةةة   
ثيَيةةوتكخةاؤن و دميةكداوي و واوا وةىو ى ئةةيَت تياواا و ضةووةاةاةةو ن  دؤظةي   

ئةو وة ةةة تةةواوويش ةةةةيَت       ِةوى تدو   يةاب لة يواةاا . تيَاا ةةى و ةة ا  ئةىةوات
ةةآلب وةى تاوةكي ىاوت و ى وا  ةيَت ةى دا ةؤىاةاةي ىوَةخ تكيَةي ةداوا  كة ةاو ىةن 

 .ةةو ثةودة واةة  ةةيَت و كى ةلةطةكة ا  ةةى و  اىوتاةيَ  و دادثةىو ىو  ةةىوَت
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ةلةةةاا   ةى لةب ىواةطةوةو  و ةة  ىن وةىكةوت  لة كى ةلةيَك ثدةؤي ن ئاةةوىن و ةةك
ةى وآلت و  يففةتةكة ا  خىن لةخىوةاا خز ةةتيَةي ىوو  و دوةاى  و ةة ىوةةو  تةاةةان      
داىاوييم ثيَيةةوتةو  و لةوةى  ة ا  ةريوةاو ىةب،  اوكاىوي ي اى وةكي ؤؤى ىوَةخداون 
ضة  و ضايكيي  ةد ةي و وةدا  قةتةاةي لةة قىةةاغي جياجيةادا و  ةةىو  ا  ةةياىا        

ثةمياةي ئةو  م داو  كةة  ةتا ةتاوةة ئةةو    .  ة ييةوي لة يوامنااةةو تة ثدؤِدا يَةي 
خى ةوو تييةن  ة ة ةى ةريوةاو ىةب، واتةة ةةى ِةةل و ةييةتبا  كةةب ةةةكات و ثةةى         

 .ة يَكيَت، خةوَين  ة يا كاةي  اوىةوَيم ةة  ة ةو  اةاكاةياةةو  لةواد ا مبيَكيَت
 

 و سةرةتاى كار و كاسبى خانووةكةى مالَى باوكم
و ت يواةي خىب،  ة ةو خيَزاةةكة ا  خاو ةي خاةةووةكي ة ةوت ةةوو  كةة لةة   

ئةو خةاةةو ك كةة  ة  تياوةاا لةة داوةك ةةةوب و دواتةد         . ةاوكبةو  ةى ا  ةةجيَباةةو
داوةم تياواا ئةيوا و ةاوةةةاو وةكيَك لة خة ةةةؤاكامنا  ةةى  ةاود ةطي و  اوكةاىوي     

ا لة داوك ةةوب و ِةاِةلةةيَم تياوةاا كةدد و ثةيَم     لة ِةلةياا ئةيوا ، ئةو خاةةو ك تياوا
ِدت و ؤ ا  لةووَاا ثوا، ةريك  ةة ةو وةةور و يووى و حةو ةة و  يَةة  جةاةةكةةك      
وةةةةى وةةةةكى خكجيالةةكةةةةن و ةةىوةةةيفة و تدوَةةةي  يَة كةةةةك وةةةةىن و كي ةةةة   
 ةلةةةاىوىاو كاةي داوةةةم ئةوةةاىوو ةةةى ئةةةو ك  يَيةةةو  تةةدنَ  ةةىىةةةو و كاةي لةةة   

لةة ثيَ ةثاىوَزوَت، ئةو وةىةاةة خى ةك د وىن ةة ضيغ ِرياةةةو لةة  اووكةاا    ؤ ىد وا
تياواا ئةةةووتني،  ةى لةو وةىةاةةو  واىن و تةةىاتيَين خةىب و  اوىةوَةةاةي  كةالةيم     

ةةةو وةةىةاةاةةدا ِةةىة كا و    . لةواد  كة وكةوى لة ةيَةا  وةىةاةي  الةةكاةةاا  ةةةةةو  
ةاا و ةةة ئا ةةدا و  ةةةاوَك جةاى ةةة دؤويةةو  تةةو  و        ِةىة ت ةة ةاؤةاؤوَ  ةة وةةىوا 

 اتة و ةةىوةيفة و تةدَن و   ةةةاىن  الةةة دىاووةَيةامنا  ئةةخةاىد، لةةب خةاةةو دا         
ؤؤىتدو  وادِاىوي ةاوكم و داوةم و ةدا و خة ةةةكا   ةوةة تةا ضةةوةة قةتاخباةةة و      

يَباةي ةةى ةةغةاا    ة ةو قىةاغةكا  تا د ىضةو  لة دواةاو ةان و ةةجيَ  يَيتين وف
 .ةى خةوَكا  لة ؤاةةى
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لة ثاو ؤواتد لة حةوت وةاأل لةة يوةاةي خى ةاىدةةو  و  ةىىةو، ِةىةاو ةتةةو        
ئيَ تاكة  ةى داوةبي تياوة و  كيش  اتةو ةةو  ةةيَ ئييةةكاى ثالةةي     . ئةب خاةةو 

ؤؤىب لة  َييةااوة ةةى دا ةاتةوك يوةا ، ةةة داخَيةةي ؤؤى و  ئةةلةيَم وةكةةب ثةال  و         
ي ب ئةو وة كة ئةةيَت ئةب خاةةو  ةفدؤ م و  ةولَ ةةا ب ئييةيَك ةةة ثاى كةةك     ثدؤ

ةةواةييةت خةىوةي ةا  و ضا خةةاىد  ةةةوو  لةِةةلَ داوةبةاا لةةثدة  ة  ةة       . ةةةب
خةةاةي دىاووةةيَبا  ةةةة ِدواةةةةو   اتةةة يووى و ، ِةةةتي ةي ةةتةو اةة خاةةو كةةة     

 !!وَةة ةى  ة ةو ِةىة تئةةدؤ  ، تةخةا ئةو غةدى   ةكة ئةب خاةةو   ةىقةد
 ي  ضاىَوةي تد ةةةةو، ثةاو ىاؤوةددةةي داوةةم و ةةدا و خة ةةةكا  كةة ِفة         
ئةو ب ثيَاا  لة دا اتةودا ئةو ةة اةةوا  ةة ؤواد و  ةا  ةو ، ةةدا و خة ةك  ةةى    

 .دوكاى 81وةكة لة  الةي خىواةاا ةةو ،    و داوةييم خاةةوةكبا  ةةكدنَ ِدت  اةطي ةة 
دوكاى و ةةةو   611واِكيَة  كى  ثيَةدةك ةة  ىلةة دوكاى، ة 3111ؤ دا ةة خاةةو ةد

 .ثاى وةك ليَ   اوةو  د وتم كدد ةة وىد  ئيش
ةة ىا ةاوك  ةةةوت لة ةاوةدد  و ِيَدةاةةو ك كةوتكةةكاى و    وَت  ليَد دا ئة ةو

: ئاؤاد و دووى لةة و ؤوفةةك حةةة   و ةةة دىوَةوك ةةاووَم       اخةدةة كاىك وةىةةوت و
ئةةؤ ةةيَةي   و تدوو  ةةةوتم  ةوة، وةكة يا  و ت ةري و ىك خةىب، دوو ةة يا    

كةويَك كة واآلة  ثيَيةوك لةة قىةاغةةكاة  خةوَكاةةةو   ةةتا د ىضةةو  لةة        وَيةة
ةيَجطةة   ةةوةةىةددوو ، حةة   لة ةاةق و لةة د ى و    وَةيضةةا كاى ةيكيينؤاةةى و 

 ةة ئييةةكاىك حيزةاوةتييةةو  ئةةةدد        ؤوىةةك كاد ،لةو ك يوا  ةةىوَة ةددةة
وةى و حةوت  ة ت والةيش دواك ئةو  لة  او و  اى كا  ةة ة يَك  يواب وا دةيةا  

يوةةاةيَة  جيةةاواؤ و ثيَةو ةةتي   ةةةاوةةةة جةةىىوَة  تةةد و ىضةةةىخاو  و كةوتةو ةتةةة  
 . و كاىكددة  ئاؤاد

ةيةا و ةةو ةة   ئةب ئةؤ ةوةةك    لةب ىؤياةةو  د وت  ثيَةدد و ةةى و يووى  ةلة
خاو ة  كاى و ثدؤي ك جياواؤ كة خىب  ة ةوك ةة ةةوةود ئةؤا  ةةى خةىب و ِةةل    

 . ؤؤىداو وآلتةكةب، لة ةاىودؤخيَةي ثدة ى جنةيَيا  و ضاوةةتدو  و ِريوِدة 
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ةا ئةب يواةة و ئةب ئةؤ ةوةة ةبيَتة د ىو و ضاوليَةةىو  ةةو ك ةةةكَ كةة  ةدؤظ    
ةك  ثتةو و ةةة ةةةكاى يَكاة  ئةةقفة  خةىك و ئةةؤ ةة       ةة تةاةاك خىك و ةة ئرياد و

  كةواةي تةد ئةةتةاةَيت وةةىكةوت  ةةةدوب َيكَيت، ةةَ  ئةةو ك خةىك ةةة خةةلةك وةا          
 .ىةوَطاك  ةلثةىوت  و وةى ىىةك ةطدوَتة ةةى خةد، وايَتحيزةاا  ةلةبةاو

  ؤاةةىك ةةغاا ةةوب ةزوةةةك ضةةاى وةالةيش    ي   كة د ىضةوك كىليَج  ةاؤىِاة
ة ثاو د ىضةو ، ةةى اةبةى ةةوب لة ةاةق  ةاؤىِاةي  ىيَدا  و لةةو وةاآلةةك دواك   ل

د ىضةةةو  و كةةاىك ةةةاةق  ةاؤىِةةاةيش لةةة ةةغةةاا ئيَةةةاىا  ي يَدوةةاىك كى ثاةياوةةةك  
ئة فيش ةةوب كة دوو ثياوك ضات خاو ة  وةى كي  ةةو ، حاج  جةةلعةت  ةي    

ك  ةا ةةم  ةةةةةو لةةة ؤؤى يوةةةة    ىك، ؤاةةةني و  ةةاى ؤاوية وو ئةةةةااؤواى خةةةلي  دو 
وىك و حةةةاج  جةةةةلعةت ِةةةةوى تدو  وخةةةةلي  د. يةةةااكاىوكاوةةةب  و ةةلةيَكا ىاوةت

 . ةةلةيَكا ى و ثياواةي خاو ةةاىك ةةغاا ةةو  ئةو ضةةا والةة
ةيَدةةةةو  و ةةةةو دوو  ةةةوَك  ئييةةة،   ؤؤى ةةةاو ةةةةو ةةةى   ةةةاةقيش جيَطاوةةةك   

 .جيَطةوا  دواى  لة ثيَطةويتك   كاا تا ئيَ تاكة اى ؤاويةك  ضاكم ثةواا كدد 

 ةى لة وةى تان د وتةدد  ةة كاىن وةىةةوتةو  ةةاو ىةب ةةةو   ةةةةو، كةاى     
ة ةوت ةيَت وا  ِةوى  ةة ي خىوا  ثالةااةاةي ئةووَت و لةة د وةتثيَةددةاا ئةةةيَت    
وةةةوىةيت لةوةةةى جيَبةةةجيَةددةي ثالةةكةةة، لةةةو و ِةةدةط  ةةدواداضةةةوةي ئةةةو    

خاو ةةةاى ئةةةيَت ةةاو ىةن ةةة ىاووَةوكددةي لةة       . ددةة لة ثالةةكة ِةدةط   جيَبةجيَة
خةةىن  ةةاى ؤاتد  ةةةةيَت و ئةةةؤ ةوةي وةةةىكةوتةووي كةوةةاةي تةةد ىوةاكةةةةى و ك 

 .ىوَطان ئة يش ةيَت، ةةةيَ ئةب ثةودة واةة وةىكةوت  ؤؤى ؤ محةتة
ةي ةتم  . ابةة دواك كاىدا ئةِةةىة دا 8695لة د وىوةةىن  اةطي ئةوفةل و تيدوين 

لة ؤاةةىك وفيَباة  قىةتةىات  ضاكةددةةو ك قةى ووَفةة و دؤآل  و كةىو  و  يَةزك  
ةة ِةوَد ك ىاِةواةاةةكةك ئةةوا  لةِةةلَ كةات    . كاة  قةتاةيا   ةوةةةة ة ةاوخىوي

 اوةةاىك حة ةةة ئاغةاك ةداد ى ةةاا تةةةا ى ا  و ىِةةدت و ؤؤى ةةة  ةةةىؤا  ثدة ةةا      
. ةك ئيَبةةةوا  ةةخ ةةتة ةةةاو ثيَيةةهةكيَ  كاى كةةةو   لةةة ئةجنا ةةاا داواكةة  ،كةةدد و 
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ةةاات ةةة    ةكةتيَطةويتم كة ئةو ةةى اةبةى ك ليَثدوداو ةةو لةو كاى  تدواةةو ئيية 
 .و ئةو ئيية ة ةوكة ي ثيَ ى وا ةةةيكيم!   

دوو ةب  ةولةةاا  ةةى و ىِدتكة  ئييةَية  تةاؤ  ئةةو ةةو لةة ئيةااى ك حمةةلي           
ؤك خاةةوةت  ةةةو ةةى  ة  د ىضةةو    ك و ئاو و ئاو ىةباة  ضاكةددةةو ك دوةاىوَوفيَ
 .دوكاىوَة  قاؤاةج كدد 31-11دوكاى  ةةتةوةك  ثيَ ةو يب واة َ  811ةة 

لةةة  ةةاى واةي  وةةفيَباةيش قىةتةةةىات  دوو ثةةاةز   ةةةتد دىوَةةوو  دىووةةتةددة      
ك  ةتدك لةة كىتةاو   ةية    85 ةؤاى دوكاى ةةو،  1ؤك وكةوقييا  دا  َ كة ةاو  ئاو ىة

ئييةةكة ؤؤى قةةىو ةةةو ضةةةةة     .  ةتدك لة كىتاو   يةك جةلةكا  ةةةو  85قاؤك و 
 ية و ئاو كةة ةةة ةة  دوةةاىك خاةة كاةةاا تيَثةةىة ئةةةةو و خاةة كةاةيش  ةة ةووا           
دوةاىك ِ َ و خيت  قةىة ةةةو  و  ةةى داىةوخاةيَةك ةبةاوةة تةو ة  ِيَد وكيَيةةك ؤؤى       

 ةةتد   31د وتم كدد ةة ئيش تيَطةويتم ئةةب   كة.  كاةااوئةةةوب لةِةلَ خاو   خاةة
 ،دىوَوويةةةك وةةةىؤك   ةةاى واة  داووَتةة  ةةةة  ةة  و  كةةةت  ؤؤىويةة  ةةوةةةىدا كةةددب 

 31كة دىاو  ةة دؤوتيَة  خىوةا ، ئةةب    ن وكاوقي ةتد ئاو ىؤ 111-311ةة يَةة لة 
ضةةةةةة  ةةةوَكةكاةيا   ةةيةن قةةاؤن و  ةةيةن   ةةةتد ك ِيَدةاو تةةةو  ةةةى  ةةاى واة   

 .ا  ةةةةو  ةتدوةةيي لةةة داىةووخةةاةي خاةةو كةةاةي ئة بةةةى و ئةوةةةةىن  ةةةةةو  جةلةةةك
تةواوكددة  ئةب كاى  ضةةا  اةطيَة  ثيَ ةو،  ة ةوك ثدةةةةو لةة دلةةة ىةاوكيَة  خةىب و      

 .دوكاى ا  قاؤاةج كدد 511ةزوةةك . و وتا كةىمي  حاج  كة ئييةكةك ةى  ةلةةةوةىةا 
باة  ك  تةاؤ ب لةة ئيةااى ك حمةةلي  وةفيَ     قةت لة ةريب ةاضيَت كة كاىوَة  ة ةو

دوكاى ةةو، كة د وتبا  كةدد ةةة  ةلةةةةةاة  ؤ ووة  ِدد كةة،       8511و ىِدت ةاو  
د ىكةةةوت ةةةة  ةلةةةةدا ضةةةوو  و ئةةااؤواى كةةةك  اوكةةاىو  ئةةةكددب ح ةةاة  ِةة َ    

خةاليَخى ةبةو ةةةتاح ةةةِ     . ةةو  ةلةةةةاة  كددةةو، كة ئةو  ةوَكة  ة ةون ةةىد
ىك ئيةةااى  حمةةةلي ؤؤى واى ةةةتي  داب و ةةةة كى ثدوَ ةةةىك خىوةةا   ةةة ةو  ئةةةةااؤوا

كةةىدوش  .  ةلةةةةاةةكةك ةى تةواو كددب، ئة ةو ةةو  ئةؤ ةوةيَة  ة ةةوك  ةةةكَ  
 .ئةلة َ  ةى ئةقفةة و لة خةواىوَك
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ىك و وةةةة  ةةىك  اتةوضةةىك ةةغةةااو  و ةاوةةيك  حةةاج  جةةةلعةت و خةةةلي  دو  
و ثدؤي  و كاىِةك ِةوى وا   ةةةةو، ةةةى و ئةةو      كة كاى دوةةب ةةاوَك ةاوياوك 

تةا  . ةدؤ ة   ةى ةىة ةىة لة وفيباةييةو  ةبةب ةى ةةغاا  -ضةوب كة ةةىدك  ةؤاويك 
ئةو كاتة ضةةا كةويَك ئةو كاى وا   ةةةو، كةة ةاوةم كةدد  ةةىدوو خةاليَخى ةبةو      
ىة ةةةىك حةةاج  ىةةةةاولد محا  و جةةة اىل  ةةريؤا حة ةةة وةةةىيا ةةةةىدوا  لةةة        

ةةوو  ةة  اوكاى لةو ئييةةدا و  كةيش ضةةةا كاىِةةك     . يَكجةوكةو  ئةةدد ةى ةةغااث
ِةوى ك كا   و  ةىة ةىةك ةةغااب ئةةاو ،  او وةت ةةةو كةاى و  خةةىوك ةةةوو ،     

 .دوو ثياوك ىةاوتطى و د وتثات و خى ةوو ت ةةو 
 .يكة ةةغااثاو  او وةت ةريب لةو  كدد و  كة ةىض  ئةب ةةىد  ةة  اىةىةاوك ةةِةويك

  ةى وةكةةب جةاى  ة  كةوةاى وةك   ةاىةوك  ةةةىدك  ةىة ةةىةب لةة  ةةقا    ةَي          
ئةةةب كةةاى ب ؤؤى . ىة ةةةى لةةة ةةغةةاا كةةدةك ةةةة  ةةةؤاى دوكةةاى و لةةة تاجنةةةىؤ دا كةةا    

ك، لةة ةةغةاا و  ةةةةاكَ   ية وةةىكةوتةو ةةةو، ةةةىد   اىةىةاو كةة ثيَة  ئةةوتدوَت  ةؤاو      
 .دوكاىك قاؤاةج ئةكدد 8511لة كاىِةك وفيَباةيش ئة فدؤ ت  اةط  ث  

ئة ة لة كاتيَةاا ةةو ةة ثاى  و  اوكاىو   ةاوىةوَ  خةاو    ةلةةوَ ةت و دلة ةىؤب     
 اجيةةا ىةةةيوك خةةةىوة   يَكةةاة  كاىِةوةةةك  ةفةةىك  كةةىةةدوَت  ةةةةوو  كةةة لةةة     

ةيَة  ةةغةةاادا ةاوةة  ئةةةو ثدةؤي وةةةب ةةةى  اجيةةا و  ةةاوىةوَ  خى ةوو ةةت        وضةةة
م ئةلةة ري كدد و ِةد ئةب كاىِةوة كاىِةوةك  وةةىكةوتةو   ةىدووكبا  ةةئاد قاو

باةياا دوو كاىِةك تيَااوة، ئةةو ك  ة  ثيَيةكياىب كةدد كاىِةوةةك       ئةةيَت و لة وفيَ
 اجيةا  .  ا كاو ةاك ةةو كة ةة  ةلة ةةطاةاة  خىب ضةاىد   ةؤاى دوكاىك تيَةةضةو

كاىِةوةةك  ؤوكيةت    ،ِةت     وبةوك َ ئةو ثاى وةت ئةد  ط و د وةت ةةةكاى ةبةة   
(Zenith) ةةاة   ةةةوَكم ةةةى ئا ةةاد كدد و   3-1كةةة ةةةة  ةةاو ك ب لةةة تاجنةةةىؤ داةةةا 

 .ئا يَد كا  لة ئةلةباةياو  ِةواةا  تاجنةىؤ
 ة ةو ىؤيوَك وةىات ثيَكج  ةةواة  لةة خةةو  ةلةةةوةتاب ةةةو ثيةاةةة د وةت        

و وةة اوات و تةا    دوو دا ئةضةوب ةة ِةةا كاة  ؤىةِةوَز و وةدوةي ت و ةةىد كةةىة 
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كةة  . دوَ  ى  ةؤا  كدوَةاى كا  كى ئةكدد و  و ئة  يَكا  ةى وةى ئيش لة تاجنةةىؤ 
ؤ وويةةكم لةة كىضةةددووا      ،لةة تاجنةةىؤ دا ةؤىاةةا    8696ئةو كاىِةوةب لة وةالة   

ئةةو  وةكةةب كاىِةة و    . ىةةاولةآلك كةجندوك  و ىةمسةاة  قادىاغةا ةةةكدكَ ِدتبةةو    
ةةو كة لة ةيَةا  ثدد  كىةةكة و ثدد  تاؤ كةك ئيَ ةتا  ةوةة و   ةطد  ئاو داةي  كاى 

 . دةياو ئةو كاتة تةواو ةةةةو ةةو، لةو ةاوضةوةدا  اتة 
ئيَةةةاىا  كدوَةاى كةةا  ئةِةواةةةا و  ةةةى ِةةةةا كاة  خىوةةا  و ئة امتةةةو  ةةةى     
تاجنةةةىؤ لةِةةةأل خةاليَخى ةةبةو كةةات ىةةةىل وةةةىيا كةةة  اوكةةاى و وةىثةى ةةتياىك  

ةةو ئةِةىةاوكةو  ةى ئىةي ةكة ا  لةوةةى جةاد ك ثري  يَةدد كةة  ة ةت      كاىِةكة 
دوكاةةكةب لة كات واوني خةليفي  اوىةوَي خى ةوو تم ِةدت   ةتد دووجاوةت ئةةةو 

وادك ئةو ىةلي وةىيا  دلة ىؤ ب  ةتا  ةتاوة لة ةةري   ،ةة كدنَ  اةطي ةة دوو دوكاى
 .ةةوةاضيَت كة منةوةةك ثاك  و د وتثاك  و دلة ىؤك 

ةف ، ةةى ة ي كاىِةكةة ا  و ت ئةةوتدا    811داةةك ةفىت ئةةدؤ دا ةة ئةوكاتة 
ةةئةكةوتة ئةىؤ، ةة ىن ضاكي و ثتةوويةو  ىؤي ةة ىؤي ئةةدؤ دا، و ت ةاوةم كةدد   
ةة ثةاى ك  اجيةا دىووةتةدا و  كةيش ةةةو جةىى  ةةةىةَوة ب ئةةةدد، قةاؤاجنيش ةةة           

 ةوةةتم ئةةةكدد كةةة تةاةةةان ئييةةي ةيةةة وي ةةةةو، ثةةاو وةةالةيَك  اوةةةك د ى ةةات و  
ِةةةوى تدب  ةوةةة كاىِةكةةةب لةِةةةلَ دا ةد ؤِةةان كاىِةوةةةكي د وةةتيي  ةةتاوطةى   
ةدؤ ت ةة ض  و دو  ةؤاى دوكاى ةة  ةىدوو ةدا كةات كةةىوم و كةات كةة الي وةةىيا      
تة ا كىوي، كة دوو ثياو ضات و كاو  ضايت ةةو ،  ةوَين كاىِةكة و ئةةو ضةةةا   

 .تا ئيَ تا لةوةى كةةاىن ئاون تاجنةىؤ  او تةو يووى ك تياواا ةةو 
 .و ئةو وةى اوة ة ةوكةك    و  اوىةوَةةبقاؤاجنيَةي ةاو ةةو ةى ئةو ىؤي   ئة ة وةى تان

ةةى و كاىن ةةلةَيكا ىاوةتي  ةةةطاوب ةةا و وةكةةب ئييةم لةِةةَل كةات ئةةكد  ي        
ك تالةةةةاةي د وةت   تةيىن تةكية خةدوالةةي ى  ة و كات جة ي  ةةىواا ةة ةيكا وا

ثيَةدد، ئة ة ةاو  ى مسييةكةك ةةو ئةِيكا ئةةب ةيكاوةة لةوةةى جيَطةان  زِةةوتي       
 .تةكية ىووتةدا ةكيات ةدا كة دائري ك ئةوقايف وفيَباةي خاو ةي ةةو
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لةِةةةلَ كةةاىن ىؤياةةةة و تيَطةويةة  لةةة ةةةاؤاى و ةةلةيَكا ىاوةةةتي، ثةةةلي ؤوةةاتدب     
 ىك ةةغةاا  ةةىدوو ئةةةااؤواى ىةةةاولةآل جةاةري و      دوو ةةلةيَكةا  كاوةي  اوويت، ةة ثيَ

ب ِةدت ةةة   (ةةى اةبةةىوَتيي ئةاودوَدوي دوكةا    ) ةةقةك   61ئةلياو ةةةتدو ةيكةان   
 ةىوةاوةتيي ئةوا  كة ثاى  ةا   و كاى كةو ئيَبة ةيةةو ، لةو كاتةدا ئةةةااؤواى  

ن (حة ةةك حةث ةة  )دلةياد ى  يان خزب و و وتا حمة ةدك و وتا حة ة ئة ني 
لة دوكا ، دوو والةي ثيَ ةو ةة   ئيَ تاو  اوةيكاواةة ئةو .  اوىةوَم كدد ةة  اوةةو

 ة  ةةاو ىب   . جةاةي و وةىكةوتةوي كاى ا  تةواو كدد، قاؤاجني ؤؤى ةامشا  ليَةةدد 
ةةو   ةةةو، لةِةلَ د وتةةوتي تاؤ  و ثةى وةةةاةي كةاى و دا اتةاا ثييةة و كةاى      

ةةو  ةة تةاةةان ثةى وةةةاوون    طةويتكة و ةاو ىةةطىىةب ةة ئييي ِةوى تد، ئةب تيَ
 .خىب ةةىؤ  ئة يَان تيا دىووتةددب

 
 

     

، فةاروق مةةال   (ئةةكرتمو حةثسةة  )كةمال، شةهيد ئةكرتمى وتستا حةمة ئةمني : لة راستةوت
 3515مستةفا، جةميل نةري، ئةكرتمو مةمحةدي ساَل و رتشة، تةكية رووتة، 
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وك ِةىةامناا ةة دوان كةاى و ثةدةؤي ك ةةوَةاا ةي ةتم كةة      لة ىوَد دا 8615لة والةي 
و ؤاى تةي كيةةتةكالةي ىيَةةدا  ضةةةاىد   ةةجز ى ك  دويةةك وةةةىةدةو  و ثةةاكةددةي   

ثةةاو .  اوضةةةىو  ةةاوىد  ئةةةكات و  ةةةى ثاىوَزِاوةةةكيش وةةةكيَةي ةةةةى ئةكةةةووَت   
ي ئةةةب ةةدواداِةةةىةا  و ةةدواداضةةةوةي  ةوالةةكةةة و ليَةىلةيكةةةو  لةةة قةةاؤاةج و ؤوةةاة   

   ةدواىب لةوةى ئةو  ي دىووةت ةةةو، كةة ئة ةان     . ثدؤي وة كةومتة  ةولةاا  ةىن
ةاؤاىةن وآلتةكة ثيَةو تيي ةة ضةةا  ا وةىةدةوكخاةةن  دويك  ةوة ضةةةة ؤوىةةةك  
ؤؤىن ئةةةب خةاىدةةةة ِدةطةةة لةةة د ى و ك وآلتةةةو  و ةةةة تاوبةةةتي لةةة ئة ةةةىوةا و   

ةةى ةة يَك كةة ةدؤ ةتين   ةىِةى ةيَةت       ،ا ةةىاؤوفةو  ئةِةويتة د وت كدةواى كة 
 .وةكةب  ةىجي وةىكةوتين تيَااوة، ةىوة كةومتة ِةىةا  ةة دوان ئةب ثدؤي وةدا

ةة كدنَ ةةة   دىا ةةو لة  ةوليَدلة كةىدوتا  تةةيا  ةجز ى وةكي حةة ي  ةةةو 
ئةمحةةةد ئي ةةباىي  كةةة  ةجز ى وةةةكي ة ةةةوكي ةيةةة  ئىتى اتيةةك ةةةةو، لةةة         

ةو دا كةةات ئةمحةةد خةةةىوةي ةيكةةاكددةي وةةكيَةي تةةاؤ  ةةةةو كةةة   وةةىكةوتةووي ئةة 
لةةةة ةةغةةةاا . وةةةةكيَك ةةةةةو لةةةةو ضةةةةاىد   ةجز ى وةةةةك  ةةةاتبةو  ةةةةاو ةاواةةةةةو  

 ةجز ى وةكي ِةوى تدن تيَاا ةةو كة ةة  ةجز ى ك ئةةة ةاىو ةاوك د ىكددةةةو  
ئةةةة   ضةةوب ةةى ين  . ن ئةةو كةاى  ةةةو لةة ىيَداقةاا     ( 8)و  خاو ةي  ىلةةتي ي اى  

ةةو ؤؤى ثياواةة وىد و دى   ئةةو كةاى ك ةةى ةةاو     ( واونيوةحيا )ةاىو كة ةاوك 
كددب و    و دلةيادن ةدد  ةةاو  ةجز ى كةةو و ؤؤى  اوكةاىوي كةددو  ةةة ثيَةااةي       

 (.ئةِةى  اوكاىوت ئةووَت ئا اد ب) :ىاةةو وتني و ِةتي يؤاةياىن و  اةي داو  ليَ
ؤ و ، كةةاىوَةي ِةةةوى  و ةةةة وةةةى اوةوةكي  ةةةةجمىى  كةومتةةة ةةةاو كةةاىوَةي تةةا 

ِةوى ك ئةو كاتة كةة ئةِةةى خةىب لةة ئييةي كاىِةةك ةفةىت و كةوةاى  و  ةةةاوَك          
ةةلةيَكا ىاوةتي وةى اوةوةكي ة ةوكم  ةةةةو، ةةةآلب دلةيةاد و و وةتا حمة ةةد كةة       

قىلةبةةا  ىلَ  ةةةلةةدد . كةةدد   ةةةة  اوةةةةو وةةةى اوةوةكي وةةةكجاى كةةة يا   ةةةةةو  
دد ةة ةيكان كاىِةكةة و ئا ةاد كددةي  ةة ةو ثيَةو ةتييةكاةي ئةا يَد و      د وتبا  ك

 .ؤؤى  اةاوو ةةوو  ةىويَةبا  ةةو ئا اد كاىويةو   ،دا ةد ؤِاكاةي لة  ىلةةةااو 
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تةةك  ةةليك دىووةتم    ِةةىة كي   كةةك خةىب كةة لةة     وخاةة ؟ئةك ثاى ك لة كةكَ
 اجيةا ةةدد و  كةة     ئيكجةا ثةةةاب ةةى   . كددةةو خ ةتة ى  ةين ةةاةةي كيةتةكالةةو     

 اوةة يم ةةات لةب كاى  ِةوى وةدا و ئةةو  ةةةو ةةة د ةطباةةةو   ةات و خىويةي       
 .قاؤاجني دواىن لةب ثدؤي وة كدد

 ةى ةى ئةةو ك كةة  ةة ةو كةةو لةة كةاى و وةةى اوةب تيَبطةات، ةة ةيَةي ؤؤىن ئةةو           
خى ةيي ةةة   كةواةةك ةةو ك ئيَ تاب  ةةةوتة كة ئاؤاوةتيي و ئرياد ك ثتةةوك  ةدؤظ و دلة  

ةة ةةااىوةدد  لةةة ئةةاةةوىن وآلتةكةةةدا ؤؤى كىوةة  تةةةخت ئةةةكات، ثةوة ةةةاوي ةةةاو و     
كةةةاىن ةةةةة كى ةةةةلةيا   واوةةة  و د وةةةتثاكيش خةةةةلةك ةةةةة وةكةةةةو  ئةةةوةةةتيَت  وةىىة

 ةةةؤاىن خةةىب و ى  ةة  كددةةةي   91وةةةد  ةةةؤاى دوكةةاىن  اجيةةا و   311 ةةةة. وةةةىئةخات
قةةىؤ لةة ةةةاةق و، وةةكي ةي ةت  ةةةؤاىك      خاةةو كةةب و و ىِةدتين دوووةةد  ةةةؤاى دوكةاى    
ِةةوى تدو    ئةو ىؤي  ئةو ثدؤي وةةك ئيَبةة  . دلةياد و و وتا حمة ةد د وتبا  كدد ةة ئيش

ثةةوتا ثةةوتا دؤوةت و كةةو و     . كاىِة وةاخةد ثةدؤي ك ةةى ةة  يَكا  ةةةو لةة وةفيَباةياا      
ى ةةى ؤاةةيين    ةة . ةاؤىِا  و خاو   كاى كا  ئة ات  ةى وةودن ئةب ثدؤي  جةا  و ِدةطةة 

 .ثيَي  ث  لة وط دؤيى ةةو. دؤيى ةةو 155ةدخي دوكاى و دؤيىوش، ئةوكاتة دوكاىوَك 
لة ؤجنري ك ئييةكاى كامناا و ِىىةوك  ئةةب جةىى  ةةة جةىىوَة  دوةةةن ئةيش،       

ثةوة ةاويةةة وياوةةييةكا  تيَ ةةةلةةيَش ةةةةب ةاوةةاةة ةةةةةب، لةةة كىتةةاوي     وَتةا ةةةو
 .ةى ئةو  يَووواةةك ةاويا  ئةكةب قىةاغيَةياا ئةِةىةوَبةو 

ةةىةوَة ضةةةوةي  ةةةجز ى  لةةةو كاتةةةدا كى ةةةلةيَك كىوةة  و ِريوِدةةةت ئة اتةةة    
ئيَداةةو  ةاىوَةي ئاةةوىوي ةةنَ  اتبةو   -ئةو واآلةة ةة ىن  ةىةن ىيَدا  . ىوَطان

كاوةو  ةدخي كةى وةن وةد ت و ةةةةةوةي كةادىن  ةةةةىوي تةةواو كةاتيَةي ؤؤىن      
 .ى ةةىةوَة ةدد  و ةةى وثيَيةو ةددةي كاى و ةةى ةب  يَكا ئةوو ت ة

لةةة وةةفيَباةي و د وىوثيةة  كيَفةطةةةن  دويةةك ةةةةخيَةكدد  كةةةب ةةةةو، لةِةةةلَ    
ةةى وثيَي ةوةي ئييي ئيَبة خةلةةيَةي ؤؤى كةوتكة دىووتةددةي كيَفةطةن ثةلةةو ى  

تيةا  وةةودوا    كة ةة  يَة وةكي دواى ئةب ثييةوة ثةى ن وةةا و  اوآل( د واج )
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 ةةى  . لةب ثييةوة و ىِدت، و ةةى  ةةى  كاى ةةان  ةةةىوييةبا  ثةةىو ىد  كةدد   
وةةة، ةا ةة و  كاى ةةةةااةي 1186ةةةى ىاوةة  ئةةةب ق ةةاةة ئيَ ةةتا كةةة كىتةةاوي وةةالةي 

 ةةةىوي كاى ةةا و  يةةاةيةي كى ثاةيةان ئاوياوةَي َ تةاقبَية  لةةو ِةجنةة تة ةة          
لة كدوَةاىوي ئاوةاويةو  لةةونَ ثيَطةوية  و     ة ةوكاةةن ئةو واآلةةن  ةجز ى  كة

 . ئيَ تا لة ىاد ن  ةى  ةةىؤن  ةةةىوياا  لة ئاوياويَ َ
لةةةةةى ئةةةو ن ثدةؤي كةةةن ئيَبةةة كةةةوتبةو  وةةةى وةةكةوىن ةيَةةةا  ةاوضةةةن       
د وةآلتي حةة ةتاا لة ةزوك ِةةان ئةلةآلوي لة ةاؤوا  و د وةآلتي ثيَيبةىِة لةةو  

. ةى  ةلة ةكةوتي ِدين ثيةكيين دا ةد ؤِاكاةي حةة ةتةاوضةوةدا، ئةكةوتيكة ة
وومشةةا  ئة ةةاىد و  و ؤؤى كةةاتيش   لةِةةةلَ ئةو  ةةاا كى ةةةلةيَك وةةةىةاؤن ىاكدد   

 . تطةوةت ةةوو  ةى د ىةاؤ ةةوةي كةواةيَك لةووَة  ةى ةاوضةن ئاؤادووَ
وةىةدةوكخاةةن  دويةي ةاؤوةا  ةةةو   ةىن ثةوةااةةوةي  ةةلي كةاى ةةى وةةدا          

ثَيطةواةاةي كةوةاةَيةي دوةةةو ةةى ثفةةن ةةةىؤتد لةة كدَوةةاىن ئاوةاوي و         كةو و 
لةةةةةى ئةةةو ن كيَفةطةةةكاةي  دويةةةي وةةفيَباةي ةة ةةي ةةى ةةة  يَكاةي ثدؤي كةةةن    
ةةئةكدد ةةىد واب لىىوية تاوبةتييةكامنا  ةةىةوَة ةةو  ةى  ةو َ و ةةغةاا و  ةةةانَ   

  (. ةجز ى )كاةي ةى وةىةدةوكخاةةكة كات خةاى ةةغااو ةى كدةوين  دويةي ؤوكاوو و  يَ
لةةة ئةةةجنا ي وةةةىكةوتين ئييةةةكةدا ةدةواى اةةةاا ةداواةةةي ةةةةةو  ةةةة ةكيادةةةاةي  

و (  ةةقةةو )كيَفةطةوةكي ِةوى ن  دويك ةةخيَةكدد  و ثدؤي ن  ةلة يَكاةي  يَفةةة  
كةةة ةة ةةيَةي تةةةواوكدا و (. ىةلةةةيف د واجةة )كاىِةةةن ِةةةوى ن ئةةاليةي ثةلةةةو ى 

ةى ةة  يَكاةي تيةةا  اتةةدن و ةةة ىن  ةةةىةن ىيَةدا  و كة وةت و  يَد ةةي       ةةةاوَك ة 
 . وةثان ىيَدا  ةى وةى ثدةؤي كامنا  تةواو ةةكدا

دا ةة ةةااىوم لةةة ثدةؤي وةةةكي ِةةةوى ن  دويةةةي  يَفةةكةةةىدا كةةدد كةةة    8611وةةالةي 
كىضةةددوون  %. 85 اوةة ييةكي ِةوى  ةةو لة ةيَةا     و  اوةة ةكاةي خىب ةة ىوَو ن 

و حةاجي  ( و وةتا ىة ةةى  )لة واد ةةضةوب دكتةىى ى ور ىةةؤوز و ةداوةا  ىة ةةى وةةىيا      
 . جة الي  اةةِةى و جاجي كا يفي ةدان و جة الي حة ة ى  يا و تةلعةت ةادىدا
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ئةةةب ثدةؤي وةةة ا  لةةة  ةةةىاج كددةةةي ثةةدؤي  حةة ييةكاةةةاا كدةويةةةو  كةةة لةةة      
ةةى  فيةى  و ثيَكج ةةد و    ) 6511111و ؤاى تي كيتةكالةي ىيَةدا  لةة ةةغةاا كةدا ةةة      

ئةةب  . ثيَيةكي و ئةوو ن ةةة قي ة  وةاآلةة ةةة قةةىؤ     % 11ةة ( ةي ت  ةؤاى دوكاى
ثدؤي وةةة ؤؤى وةةةىكةوت و لةةة  ةةاةطي وةكة يةةاا جيةةاواؤوي وةةةىكةوتين ئيةةااى ن   

 . كةىتي تاوبةت ةةوةى ئيااى ن كةىتي حةة ياا ةةىةووةي د ىكةوت
جةوضةةك  ةةةلة يَكا ، ئةةاليةي  )ي د واجةةني ىيَةةدا  ةدةوةةاىن دا ِيةةت ثدؤي كةةاة  

ثةلةةةو ى،  دويةةك ةةةةخيَةكدد ،  دويةةةي  يَفةةةة  ةلة يَكةةةى، و وةةةىةدةوكخاةةكاةي  
لةةة خةاو ةيَتيي حةة ةتةةةو  ةطىىةوَةةت ةةى كةةةىتي تاوبةةت، ئةةةب ةدةوةةاى ن    (  دويةك 

وةىكةوتكيَةيي دواى ةةو لة ئاةةوىوي ىيَداقاا لةب كةىتةة ِدةطةةدا ةةة تاوبةةتي كةة      
 . ؤي  حةة ييةكاةي ةة  يَة ن  ةؤاوةد ن ئا ةدا ئةةدؤ تثد

و داىةووخاةي حةة ةتي ةةى  لة كةىدوةتاةاا و كيةاةةو وا     8668دوان ىاثةىوين 
ةةةةى ن )لةةة ئيةةااى ن كةىدوةةتا ،  ةةةةاوَك  ةلة ةةةكةوتي وةةةود لةةة دا ةد ؤِاكةةاةي    

وةةةكيَتيي و دوان ئةةةو  ىاوةةتةوخى لةةة يوةةة   ةةةةانَ كةةةو و يوةةةةي     ( ةييةةتيباةي
ةييتيباةيي كةىدوتاةةو  ةة ةدةوةياةةن دووى لةة واوةا ةةىا بةةى ئةوضةةةا ثدةؤياةةة      

تةةاةةةت ئةةو جةىى  تةةاىة وويةة     . كدا كة ئة ة ضى   ي ئيَة وة و لة كةوَتةا  ةةةو  
ةةىا بةى خاو ةةااىَوتيي  ةةجز ى ن ةاؤوةا  كةدا دين  ة  كةة ؤ ووةي  ةةجز ى  و         

ةي تاوبةتي ةةو و  ي  ثةوة ةاويةكي ةةة حةة ةتةةو     ة ةو ئا يَد و داىوةةىدن  ةلة
وةش ةةدا ةةةب ثدةؤي وةةو  كةة      (دوو ئاى ثي جةي )ِةويتة ئةو ن  ةووَك  كاى .ةةةةو

لةة دواويةاا كةة دؤكية يَكتةةكامنا  خ ةتة ىةوو و      . وفيَباةي تةةيا ئة ةةن تيَةاا ةةةو   
ةو ِدةط  كاتيَةك  ةةوةى كةوا  و يوةةةكاةي ةاو وةكيَتياا ةآلوب كددةةو ، و لة اة

 .  اب جةي  ئاِاداى كدد و ، ئي  ئةب تةة  ثيَ  ةلة كيكة كىتاوي  ات
 ةى لةب جىى  كدداى و ىووداواةةن لةو  او وةدا  اتةة ىوَطةاب كةة لةة  ةة ةووا       

ةةو كة ةدو  ةةو لةة  ة ةت خةاةةون    ( ثدؤي ن ةيَكك)تةةا وتيوتد و ةاىة واتد ةةو، 
اى كة    لة كةواةيَةي دوةةب كدةوبةو و  و تاؤ  تةةواو  دىووتةداو ةى ِة ت و ِةؤ
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ةةو ةةو، وةكيَك لة وةىكدد كاةي ئةووان وةكيَ  داوان ليَةةددب ثيَةكج خاةةووةاةي    
 ة  ؤؤى ةةةةةى ي   . ةا  يَ، كاتيَك ثيَم ِةت ةىضيتة؟ ِةتي ةى ةييتةجيَبةوةي خىب

لةب ةاوضةوةدا و ةطد  لة وو تم تيَي ةطةويَكم كة ئة ة تاقة  ةوَين ِة تةِةؤاىوية 
كةىدوتاةييةةاا كةةة  اةَيتةةةو  خةةةلةك ةتةاةَيةةت وةةةود لةةة خاةةو كةةا  و ةاخةةة         
ةداواةةكاةي و  ةلةواةطةكةن ةبيكيَت و ئةِةى خاةةووةةكي خةىب ةةواوةة ثيَيةة ةم     
ئةكددوت، ئةو لة كةلي خىن داةةئةةةؤن و ئةوطةت ئة ةووَت و ِةواةاوية  ةىة  ةة  

ىاؤن ةةا ةة ؤؤى داِرين ئةكات و وا  لةِةلَ ؤ ون تةةخ    كدد  ةةو ن كة ئةِةى
 .تاد..ئةكات واخةد ئة اةااتة ةةى ئاى ثي جي 

 كيش ةةىا بةى ئةو تةةاتد ةةوب و لة و آل اا ثيَم ئةِةت ؤؤى ةة ةلةةةدا ضةةووت   
ئةِةى وا ةزاةيت    لة  ةىة  ةن تى واخةد  ةى كةوةيَك لةةب دةياوةةدا ئةتدوةم، و     

دواجاى ئةب دىا اوةب ةةى  ةاوىةوَي   . ةتةاةيَت  الةي خى م ليَ داِري ةةات كةويش ةيية
خى ةوو تم  ةيؤب ىة ةى ِيَدةاوةو  كة ةة ةةىضاون خى ةو  تةلةةةىةي ةةى كةدد و    
ثيَةةي ِةةةت كةةات ةةةآل ، ةةةاىو  ةةةداد ىن ةزوةةةي  ةةاب جةيلةةة  ةةةىو  ا  ةةي كةةات    

اوةةداو  و ثةةيَش ئيَبةةةو ةةو ةةريوا  و  كييةةة، ئةةةب ثيةةاو  ةييةةتيباةثةىو ىوَةي ة
 ثيَيبةىِاوةتيي كددوو  ضى  ةةب  يَة وة ى ةتاىن لةِةلةاا ئةكةوت؟

لة كىتاوياا ةة و آل ي تةدن كةات ىة ةةى و كةات ةةو ةريوا  و دوان ئةةووش ةةة        
 ةلةةوَ   تةةان كات ةةو ريوا  و كات ىة ةى و  اب جةةيليش كةة ثيَةي ؤاةةي ؤؤى     

واؤن  يَكةا و وةثاوةي   !! ةب ىوَطةا ضةةوتة ة يَكيَةت   تةةاتد و آل ي ةى ةاىد كة واؤ ل
 .  ةىويَ ةدان خى ةوو تم ئةكةب
كة وةثان ىيَدا   يَد ةيا   يَكاوةةو  وةةى      8668لة وةى تاك  اةط  ةي اة  

كةىدوةةتا  و  ةةاى كاةي وةةفيَباةي و  ةةةوليَد و د ىكيةةا  داِريكةةدد و ،  يَز كةةاةي   
يا  دا و  ةىضي ةةكةلةةي دؤو   ةات  ثةي اىن  ةجز ى ن ةاؤواة( حةى و د ةىن)

ئيَدكىةاوية  و   دؤويا ، و  ة ةو لىىن و ثيةا  و تداكتىى و د  ثةةىة كا  و  ةىضةي  
 . وي تبيَك ةطةاؤىوَتةو  لة ةكيا   ةلةةةةا و دؤويا   ةةاوَةيا  تيَةيةاةا
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ثةاو  ةةاةاةيا  و ثا ةكيةةوا     . ِةوى تدو  ؤواةي ئةو  يَد ةة ةةةى ئيَبةة كةةوت    
كةةةو  وةةةى ثدؤي كةةة و ةةةة  ةةةولَ و تةقةةةي و وةةةىةةددةيَةي ؤؤى وةةةىةدةوكخاةةن ِةىةاو

 ةةاة  ةةةة ضةةاى كة تةاةةةان جاىاةييةةةو  خ ةةتةو  كةةاى، ةةةةآلب    1-9ةاؤوامنةةا  ثةةاو 
ةةضةو و  وةى ةاىن خىن و لة ثاو  او وةت لةكاى كةوت، ةة داخداون ةة ةةكا  لةة   

 . ثدؤي وةكي د ى اة اؤوي خى ي تيَااوة  اوةة ةكا  كدةويةو  و  ةوَين  ةجز ى  ئيَ تا
ثدؤي ن د واجيين  يَفةةة ا  ةةةؤوووي كةوتةةو  كةاى و  ثةدة ةةة تةاةةان خةىن         

ةةى ة ي  يَفةةن ةةة ِية  لةة وةالةيَةاا ِةويةتة ىاد وةةكي       . كةوتة ةةى ة  يَكا 
ةةةةىؤ و ةيَجطةةة لةةة ثيَةو ةةتيي وةةفيَباةي  يَفةةةة ئةةةةيَددىا ةةةى ةةغةةاا و ثاىوَزِاكةةاةي 

 . وةةن ىيَدا د
ئا لةب كاتي ثةى وةةاةةدا كة ةد ون ؤؤىن  ةةةو و قةاؤاجني دوةاىن ةةةدو يَكا،    
 ةة  ةةةريب لةةة ؤؤى كةةاىن دوةةةة ئةةةكدد و ، كةةة ثيَةو ةةتيي ةةةة وةةةى اوة  ةوةةة و     

وةم  ةوةة و ضةةةا ةة ةااىوَةي     %85ئةجنا ييي ةا   ئةةيَت لةب ثدؤي وةة كةة  ة     
ثاو و ىِدتين ىان  اوةة ةةكا  كةة كةات     .ة ةوكييم لةِةلةااوة لةب ةة ةن خىب

ىة ةى ح يَين  اوىةوَم وةكيَك ةةو لةواةة و ةةىة مسييش ةةىوَة ةةىن ثدؤي كة ةةةو،  
و و ت ثةودة ون واواوي و ىةىر و ىاد تيش ةة  اوةة ةكاةي كى ثاةياب ِةت  ة   

و  ةة ةكةن خىب ئةةدؤ م ئةِةى ئيَة  ةتاةةووَت ةةكةوي دوةةة ةةالةيَم، ق ةكة ةم   
كدةوكةكة يا  ثيَ خىو ةةو، دوان ضةةا ىؤيوَك ىوَةةةوتني  كة ةة ةكةن خى يا  
ثَي ةفدؤ م ةة دواةةز  ئةو ةةا  و ةيةةن وةةى اوةكةن خةىب، واتةة وةةت ثيةك كةة          

ئة ةة  . ةدخي وةت دوكاى ةةو ليَيا  كدةميةو  ةة دواةز  دوكاى و ةيةة ةةى  ةةى ثيةةيَك    
 .ى   د وتةةوت و وةىكةوتكيَةي ِةوى  ةةو ة

 ةةةىو  ا  ةة  و  اوةة ةةةكاةي ئةةةب ثدؤي وةةة كةةة دلةةةم خى ةةة ةةةةو ن  ةةةى        
وةىكةوتةو  و لة ةةى و ثيَي ةوةاا  و لة ثةوة ةان خى ااو ، حةاجي جةة ال و   
. حةةةاجي كةةةا يفي  ةةةاةةد ى و و وةةةتا ىة ةةةةى وةةةةىيا ةةةةةتاح و  اوىةوَةاةيةةةاة   

 . يَفةة ةةكددوو لةووا ةو   ةى كة ةةى ة يا   ةةةوةيَت  الةي ئيَبةوا  ةيَ 
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 ذنهيَنان و قؤناغيَكي نويَ لة ذيامندا
، تة ةةي ئةو ب  ةاتبةو ، ثاو ئةو ك كةومتة وةى ئييةكاىن يوا  ةةىةوَة ةدد 

واخةد ىةاوت  واوة ةفةةيَم لةة دواكةةوت  وةا ةةوةىضةةو  ةزوةك ئةةةةو و  كةة يوةاةي          
 .خيَزاةي ثيَك ة يَكم

دةةو ن ةةةاو  ةةةاى كا  و   ةة  كةةة حةةةوت  ة ةةت وةةالَ لةةة ةَيةةةا  خى ةةاى        
 ةي  ثةوة ةاويةةكي ثةيَش و خةتم     ، ثيَيبةىِاوةتي و كةاىن وياوةيي  ةاو ةةةوب    

لةةةةى ئةةو  لةِةةلَ    ، ةةةةو ةى دىووةتةدد  و دا ةؤىاةةاةي قىةةاغيَةيي ةةةوَي يوةا      
 ةةة ةو خةةةىوةبةو  ةةةة دوان ئييةةةكاى و ةةىةوَة ةددةيةةاا ئةةةب ئةىكةةةو ثدوةةني و  

خةى ئةةب كةاى  لةة     . وَت ةى ِةوي  ةة ئةةجنا يَةي ِةجنةاو  ِةىةا  و ىةاووَوكددةي ئةو
ؤوىةةن كاى كاةي دوةة قةىو   كة دوو كةو خيَزاةيَةي ةةنَ ثيَةب يَةك  و  ةةو و   

 .ةوو  ةة ئاىا ي و ئاوةود وي ىةؤي  ة ةو تة ة  ثيَةةو 
ؤوىةةةن كةةو ئةةلةَي  كةة ية َيكةا  لةة وآلتةي ئَيبةةدا و ةةة تاوبةةت لةةو وةالَ و             

كةة  ، و ت ئيَ تان وةفيَباةي و كةىدوةتاةيش ةةةةةو   ، ةن ئيَبة تياواا ةةوو وةىد  
كةة  و كةةةىة ةةةة وةىةةوةة  لةةة  ةةةوَكة ِيةةتييةكاةاا وةةةك  ةبيةةك  و لةةة ةةةريوىةا و    

 .تةةيعةتي وةت ةطة  و  اى ؤا ة  ةى  او وةكي دىوَو
ةيَةت  ئةِةتدا ي   يَكا  و ت واة ي  واوة و  ات و ةةة اتي تيَااوةة و كةةو ةاتةا   

 .لة ئةجنا ةكةن دلةكياةيَت
ثاو خاةةو ةدؤ   و كاوبييةكي ة ةوت ِةويةتبةو  ئةةو ن   ، ةاىن داىاوي   

دوكةاىب   8911دوكةاى و   81كة خاةةووةكم ِدت ةةكدنَ ةة . جىى  ىووةييةكي تيَااةيَت
و كةةة ئةةةلةيَ   ةةالَ دىووةةت كةةدد  و جفةةةةةىِي  ( ي  و  ةةالَ)تةةةىخا  كددةةةةو ةةةى 

ئيكجةةا ئةةةةيَت ةفةةةيَم كةةة   اوةة ةةم . ثةةاى  كة ةةة  الةبةةا  ثيَةةك  يَكةةاةةةةب . ةةةةكيَين
 ي  كىوثيَةي ةة يَكاوة ىوَطان ئةو  الَ ثيَة يَكاةةة و  ( ثةخياةي   تةةان  ةة )

ثةخيةةا  كةةة لةةة   . ؤؤى ةةةة ةةةةىؤن  اتةثيَيةةةو  كةةة ةةةريب ةةضةةةو  و ةاضةةيَت      
وَي ةةداوةة ضةةةا و   ةةو ةة  اوةة ي يوةا  ةةة ئةووةا و ةةة ئيَ ةتا ِةة       11/1/8699
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ضىةيَ  ىاد ن يوا  و يةيَةي ؤؤى ةة تةةطةو  اتةو ةةو  لة ةاخى ي و ةةخى يباا 
 ة  لةة وةادن    . و كةىد وتةةي دلة ىؤ و ةةىة حم ةةو  ةى    و  كةاآلةي  ةةىدووكبا   

ية يَكا  دا ئةةيَت ضاكة و خى ةوو تيي وةةيةة خاةي خة ةي ثةخيةا  و كاكةة   
كات ئةمحةد تةةة ا ئةاو لةزاواب ةةةةةو    . ىن  يَددوم ةريةةضيَتئةمحةدن  ريؤا غةةةو

 .ةةلةةة ةداوةكي ِةوى ن ى و ت ةةىؤ و خاو    الةي كداو و ةةو ةى ئيَبة
 

 
 سةرتتاى ذن هيَنان

 
وةى ىةان ةاىة ؤاوةتيي  ةةاوَك لة كةوةكاىن ثةخيا  ةةة ةيةاةةون ئةةو ن  ة      

ئةب كات ئةمحةد و وةةةيةة خاةةة   ، و  يةىيم و ةةى اةي لة ويَااى دا  لةوةى ةة
 .لة جيَطان خة ك و ةدا و خةؤووى و خةوةون ةةىؤ و ةةةدخي ئيَبة ةةو 

لةب خز اوةتيية تاؤ وةدا ئةةيَت ةةتاوبةتي ةاوي  ا ىوتا حمة ةد تىةيق ةةةب 
 ة ة ةى  ( حة ةةن حةةيو  )كة لةةةى ئةو ن تاقاةة و خى ةوو   داوةي ةةةو  ةةة   

ة ئةةةةان كة لة دوون وةى تاوياا  ا ىوةتاب ةةةو،  ة  ةةةوب      ا ىوتاب حة . ةةو
خةةىن و . ةةةة ئةةاو لةزاوان واتةةة ةةةة خز يَةةةي ةزوةةك كةةة ةةةةىد واب وةةةك  ا  ئةةةدن  
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ئةختةةةىخاةي يةةةي كةةة  ةةي  كةةات لةةة خة ةةةةكا  دووىتةةد ةةةةةةو ليَبةةةو  جيَطةةان 
و و  لةة  لة وفيَباةي لةداوك ةةوةةة  8611 ا ىوتا لةوالةي . خى ييةكي تاؤ ب ةةو 

 ا ىوتا وةكيَك ةةو لةةو ِةجناةةةن  ةاىن وةفيَباةي     . كىضي دواوي كدد 1/6/1116
دا لةِةةلَ ىةةاولةاحيةا ةةةىن و ةةةىيم ةةةد ون وةكةةب  ةاةةن        8611كة لة وةالةي  

ن ِىظةةاىن دواىةؤيدا 5لةةة ي ةةاى    8661لةةة وةةالةي  . ةةةةو  لةةة وةةفيَباةي ( ع.و.ح)
و ةةة دىوَةون ئةةو  يَةووو  ىووةاكةةن ئةةو       ضاوثيَةةوتكم لة باى وةو  لةِةلةةاا كةدد   

 .واآلةةن ةى ةاو كددب
ؤوكةةى، : ئيَ ةتا كةةة ئةةب ةري و ىوياةةةة ئةةةووةم، خةةاو ةي دوو كة  و دوو كةةةىةب    

 ةى ضةةاى  كالةةكةةب   . ىاوا  و ةاى : ؤوكى كةىة و ك يَةي  ةوة. ؤ ىوا، ؤىة ، ؤةةوَد
وىو و وةةىوو ئةو  ة    لة ؤاةةى د ىضةو  و ؤوىةةوا  خاو ةي  ة اد ن ةةةكالىى 

جيَطةان دلةخى ييةبة كةة    . لة ةاؤىِاةي و واوا و ئةةااؤواىن و ؤاة تة وياوييةكا 
 ةىضةةةةاىوا  ىوَطةةةان خةوَكاةةةةةو  و ىؤ ةةةكبريويا  ِدتةو تةةةةةةى و ةريوةةةةاو ىةن  

وةكيَك لة ئاواتةكاةي    لة ةةةاىن  . ثيَيةةوتكخةاؤوا   ةوة و  ة ةو يا  ؤ اةزاة 
ئةب كةىة و ك اةةب ىوَك ة  لةةاو خىواةاا و ئةو داوةة دلة ىؤ  يا  خيَزاةياا ئةو وة 

ةةى  كةيش   . ةى  ة ةووا   ة يية ةة وةةكطدتةووي ئةةوا  و  كالةيةا  دلةخةىو ةيَةت     
ئةةاوات و ئا ةةاجني ِةةةوى ب ليَيةةا  ئةو وةةة ةيَجطةةة لةةة ىوَطةةان ةييةةتباةثةىو ىن و   

ووةتم كةددوو  ةةةى و    خى ةوو تييا  ةةى  ةةياىا ، ئةةو ثةدةؤي  ِةوىاةةةن  ة  دى      
ثَييي ةبة  و لةة وةةكيا  ةةةتداؤَوك  ةةتاوبةةتي ئةواةةةن ةةى قةاؤاةج ةةةكداو  و ت         

ثةخيةةاةيش  ةةةى ةةةة   . ثةةدةؤي  خز ةتطةؤاىويةةة تةةاىووةة  و ثةىو ىد ويةةةكا    
 .تةةاىووتيي ةاو و  يزاج خى يي ةثاىوَز  ضةةةة داوةيَةي وةكجاى دلة ىؤواةة

ؤيدا ثاىاوةتك  ئةةو كةادى و ةةى اةبةةى  دلة ةىؤاةةك       ةىو  ا  يةاب واوةة لةة دواىة  
كاى كامنا  كة ثدةؤي كا  لةِةلَ خى اا ةةىةوَة  ئةةةة  و ةةقةةد ثدةؤي كةا  ئةة اةيش     
 ِدةطييةةا   ةوةةة، ةثةةاىوَز  و ةةةة  ةةة ةو  ةةيَة وةت دلةيةةا  ىاةطةةد  ةةةى و ةةةا ةىوةةا  و

 .وة لة ثيَيةةوتك  كةىدوتاةااك ىؤلة  دواىوا   ةةةىد وا بةو  و ثةى ثيَااة  ئةب ثدةؤياةة
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 4554راثةرِيين 
   ةا ةووَت و ت  يَوووةةووةكا  دىوَو  ةة  ة ةو يوةةةكاةي ىاثةةىةوين  ةةؤةي   

ن كةىدوةةتا  ةةةا ب ضةةةةةة د وةةا  و وةةةدا  كةةةو لةةة ةة ةةااىةةواةي و لةةة  8668
 ةةة  كةةةة . ةييةةتباةثةىو ىا  لةةةة ؤؤى يوةةةة  و ِى ةةةةوةو  لةوةةةةىوا  ةةووةةةية  

ي خىب لةب كتيَبةدا ئةخة ة ةةىضاوك خةوَكةةى كاةي لةة ضةةةا  ةةوَكيَةاا     ةري و ىو
 ةةةو  خى م لة ةآلوكددةةو ك ئةب ةري و ىوياةةة د ىخ ةتةو ، ةىوةة ئة ةةووَت     

 .ةة كةىتييةكي ثدة  اةا لة  ةةاكَ  ى و  ىووداو كاةي و ئةجنا ةكاةي ةاووَم
ةي ىةاةطدب، كةة تيَةدةواةني و   ةى ئةو ك ةدخي ِةوى ك ىةاثةىوكةكة ةة ةةىؤن و  ةؤ

وةىجني خىب لة ضةةا ىوووةكةو  ةاو ئةكةب، لة وةةى تاو   ةلة ةةةطاةاةي ئةةو    
 .ىاثةىوكة ةة كاىوَةي ثيَةو ت ئةؤا  ئيكجا  ةةاوَك وةىجنييي لةوةى ةاو ئةكةب

ىاثةىو  ئةجنا ي تيَةى اةيَةي د وا  والةي ثةيَش ىووداةةيَ ،  ةةى لةة خةةةاتي      
و ثةةاو دا ةؤىاةةةاةي حةة ةةةتي كةىدوةةتا  ةةةة  ةةةليةيَتيي  ةةيَ     وةةاآلةي ثةةيَش

 ةمحةدك ةةة د،  ةةتا دا ةؤىاةةاةي كى ةاىن  ةة اةاد لةة كةىدوةتاةي ئَيةدا  و لةة          
ن ىيَدا ، كةىد 8651ن تة ةؤك 81 ةيَةا  ئةو  يووواةة و  ةتا ِةوي  ةة  ىىة ي

ةووةيَكةى و كاةي  ةة ااى ةةو لة د وا  تيَةى اةي وةخ  ىووةةةىةوو ةةوةةةو ك ض  
ر ةةةة  ةةيَة ك خىثييةةاةاا  و ىاثةةةىةو  و  ةةاةطدتين وياوةةي و ةةى ةلة ةةتةددةي    
دا ةد ؤِةةا حةة ييةةةكا  ةةةة ؤؤى  ةةيَة ك جيةةاواؤ ةةةى داوان  ةةايف دميةكداوةةي و     

لةةة وةةاآلةي  . ةةتةةةو وي خةةىن و ةةةةةيَ ثيةةةودا  و  فةةةةر كةةدد  ةةةى دوي كةةاةي    
اتة كاوةو  و قةلةةة باؤوَةي ِةةوى ك   و   ىىة ي كةىد ةة جىىوَةي ةةنَ  وية8668

ن 88تيَةةااةةو لةةة ضةةاو  ةةة ةو  ىىة ةةةكاةي ثيَيةةةو لةةة ىووك ةاو ىؤكةةةو  ضةةةةةة 
لةةة وةةةى تادا و ت ةةى ةلة ةةتيةددةي ي اى وةةةت د ى ةةةةط لةةة       8668ئةةةوفةلي 

كةىدوتاةاا ةةىا بةى واوان ضاى وةةىكددةي كيةتةكالَ ثةوةاا ةةةو، ئةةو واوةاوةك       
لةةةة  ة اةةاتةةةاا . ي ةةوةةةةى جةتياىاةةةةاا داةةةةةو ئةةةةكدد ؤ ووةةةي د ى ةةِةةةةكاة

ةةى اةدة واوي ةييتباةيي ىيَةدا   ةةوةةىكدداوةتيي ىةةاولةةةىوم قاوةم ىوَدة ووَةة       
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تاكدة وك و ةةاةاةي ؤ ةدوؤ ةط  ِدتبةو  ةةى ةةىا بةى ةة  ة ةو ئةو د ةطاةةك كة 
ا ي دواىةؤيوَةة   دميةكداوييا  ئةوو ت ةى ىيَدا  و ىةةاولةةىوم قامسيا  لةة ئةةجن  

ى و ئاِةةاداى ئةةةكدد و  كةةة ئةةةو ىوَبةةاؤ ك ةةةةى و حةةةكبي دوةتةةاتىىوي دووى لةةة  
ئةو كاتة ىةةاولةةىوم قاوم كةوتبةو  وةىكةتةددةي جةوآلةةو ك .  يففةتي ئةةات

ةييةةتباةي و دميةكداوةةيي كةىدوةةتا  كةةة خةةىك لةةة  َيةةز و يوةةةةطداةي ثةةاىتي        
لةة  ةة ا  كاتييةاا ىوَطةان ئةاؤادوي تةةاةةةت       دميةكداتي كةىدوتاةاا ئةةيكييةةو ،  

 .ىؤيةا ةِةىوي لة حيزةي  يةىيي ىيَداقيش ِدت و كةوتة ىاوةا  و ِدتكيا 
ثاىتي دميةكداتي كةىدوتا  كة  ةي   تةةان ةاىؤاةي وةىؤكي ةةو و ئيةها يم  
ئةمحةةةدوش وةةةدتيَدن ةةةةو كةوتةةة ةةةاو  ةلة ةةةىجيَةي ئالةىوةةةاوك وياوةةي و      

 ةآلوةتييةةو ، كةة لةة ئةجنا ةاا ةةةو  لَيةي  اتةة د ى و  كةة ئةةةو         ضةيكاوةتي و كى 
جةآلةةو  ضةكااى  وكةوىداى ن د ى ةةط و ىة اوةى كا  ةطدوَتة د وت خةىن و  
ةيطىىةوَةةت ةةةة ةزووتكةو وةةةك  داواكةةةىك  ةةايف  يففةةةتي كةةةىد لةةة ضةاىضةةيَة ك       

ىووةةةىوَةي  ئي   ىىة ةي ئةةوفةل ةةةو  ئةةو  ىى ةةك كةة       . ىيَداقيَةي دميةكداتاا
 .ةداواةي لة ةاوضةكاةي كةىدوتاةي ىيَداقاا ِدتةو 

ن ةةةى ، ئا ةاجني ئةةب  ىىة ةة ةةداواة  ةةةو،       8661و  8663دوان كةد تان 
ليَاا  و كة   و ةةدةو  و تةةختةدد  و وةةتاةاةي دو ةاتي كةىدوةتاةيش ِةويةتة       

ثيةةودا  ةةة    جطة لةة  ةةةاوَك  . ئاوتيَك كة لة  يَووون كةىدوتا  دا ىووك ةةداةةو
 ىك ِفتةِىكاةي حةة ةةتي ةةغةاا و وةةىكدداوةتيي  ىىة ةةو  ةةةةَيت تةا وةالةي        

ن  ة ةةة  ِةةةةوى ك  ىى ةةةي ئةةةةوفةل ئةةةةب ِةةةةلي كةىدوةةةتاةة لةةةةيوَد   8695
ؤ ةدوؤ ةطي وةثان ىيَدا  و جا ي كةىددا لة ئاؤاى و ضةووةاةاةةو و و كة ة  و   

 .ةدةو  و لةويَااى داةي ىؤلةةكاةياا ةةو
و وةى ةلةااةةو ك  ىى ي ةةكَ ةة  ة ةو يوةةةكاةياةةةو    8695ة   دوان  

جىىوَةي دوةة لة تةةاوتيون د و  ثيَةدد و  و ةة تةختةدد  و ةة يَيتين  ةدؤظ  
 ةؤاى ِةةةان كةىدوةتاةاا،  ةاآلو      1و داىودى خت و كيتةكالَ و ئاي لَ لة ث  لة 
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ةو ىاد وةةك كةة كيبياةةاىاةي    دىةةا  ةا  تييةكا  د و  ثيَةدد و  و ِةويةتة ئة  
.  اى و  اىؤضةة و دو اتي كةىدوتا  ةى قةآلضىكددةي يوا  لة كةىدوتاةاا ةةدوَةت 

 ةلةةجبة ةةو  ى  زن ئةو تيَةى اةةك ِةلةكة ا  و حةةكبي ةا  ةتيي ةةى ةيش    
 .ضةو  دوَدةك وةكة ي ةا  تةكاةي  يَووو و 

ااو ةةةب ضةةةة لة يَووودا ةةة  ةا ةووَت ةاوي  ةىةن ئيَدا  و ىيَدا  و  ةىةك كةة
دووَكةةط ئةدىوَتةةة قةلةةةةب و  كةةيش و ت ِةةةد ليَةىلةيكةةةو  ةاةةووةةم، ةةةةآلب ئةةةةيَت   

 .كاىوطةىوي  ةىةك كةةااو ةى ىووداو كاةي دوان ئةو  ةىة   ة يية لةةةىضاو ةيَت
كاتَيةك وةةثان  اوثةةمياةا  ةةة وةةىكدداوةتيي ئةة دوةا  َيد ةي  َيكاوةة وةةةى         

ىيَدا  و لة كة وت د ىوثةىةاةا  و ةةةى و ةةغةاا ىاووكةا ، لةة  ةاى كاةي       يَز كاةي 
خةةةاىوو و ةاو ىةاوةة  ىيَداقةةاا ىاثةةةىةو  ةةىا بةةةى ةةةة دا ةد ؤِةةا ئيااىويةةةكاةي      

ئةِةى تةىاؤووك ةاآلة ةكاةي وياوةتي ئة دوةا يوةةة   . حةة ةت د و  ثيَةدد
ىاثةىةو  وا   ةى ةاووَةي دوةةن ةةةةواوة و واؤ ي لةِةلَ وةداب ح يَ  ةةكدداوة، 

 .ليَ ةكيَني ةةغاا ي ئةِدتةو  و حةكبي ةةى  و وةداب لةو والةةدا تةةدوتةوةا ئةةةو
ئا لةو ةاىودؤخةة وياوةي و ىةوةةةىويةدا لةة ةاوضةةكاةي كةىدوةتاةاا  ةاى لةة         
دوان  اى ىاثةىو  د و  ثيَةدد و ةة  ىن ئةو ك وةىكدداوةتيي ىاثةىةو  ئاِةاداى  

ئا اد كاى ةةو  ةى ىووداةي ئةب ىاثةىةوكة و لة وةكةةب ضةدكةو   يَةدو كداوةة      و خى
وةى  َيز كاةي حةة ةتي ةةةى  لةة كةىدوةتاةاا و لةة ضةةةا ىؤيَوةةاا لةة ثةةلةثى         

ى  و كيكةةةك ثةةةطخةاىدووك ِةةةليَةي ضةووةاو ن د وةة  ةا  ةةتةكا  و   . خةدا  
ةو ىؤياةةةةك ىاثةةةىةوين  ةىكةةةى كاةيا  ةةةةو   يَزوَةةةي ِةةةوى ك  ىىة ةةطيَداةة و ئةة   

كةىدوتا  ضةو   يَةوووك ِةلةكةة ا  و ِةةيةي دوةةةن ضةووةاو  و داثفةىوةداوك       
 .د و  ؤؤىداىاةةو 

وةةةىكةوتين  اوثةةةمياةا  ةةوةةةى لة ةةةدن وةةةداب ح ةةيَكاا وان كةةدد ىاثةةةىو  
 ةةة ةو  ةةاى كاةي خةةةاىوو و ةاو ىةاوةة  ىيَةةداقيش لةةة  ةةة ا  كةةاتي ىاثةةةىةوين     

وَتةةةو ، ةةةةآلب لةِةةةلَ ىوَةةةةةوتين  اوثةةةمياةا  ةةةة وةةةىؤكاوةتيي  كةىدوةةتاةاا ةطد
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ىاثةىةوكةةكاةي خةةاىووك    3/5/8668 يَز كاةي وةثان ئة دوةا لةِةلَ وةةدا اا لةة   
ىيَداقي خ تة ةة  يَد ي دىةةااةةك وةثان ىيَدا  و ضةكااىاةي حيزةي ةةى ةةو  و  

 .ئةو  اىاةةوا  خفةتاةي خةوَ  كدد
اةان كةةة ؤؤىداىا   ةىضةةةةا  ةةةة يَز ةةة  ةةةةآلب كةةة دووى وةةةمل 8668ىاثةةةىوين 

ةةةةو  لةةة جةةة او ى و يواةيةةا  و وةىةةوةةتييا ، لةةة ئةجنا ةةاا  ةةةى ئةةةىةووخيَ  و    
 يَوووو ةة ثيَ ةواةةن ئةواةةةو  كةة وةةىةةىؤن ةةى ةييةتباةثةىو ىا  و تيَةى ةةىاةي       

 .ى اى ئةكاتىوَطان ئاؤادن ئةةةوويَت، وةى ىىةن و ةاثاكي لةوةى دوي كاةي ت
 يَز كاةي جة او ى ةة وةىثةى   و وةةىكدد وي ثيَيةبةىِةكاةي كةىدوةتا     
ؤؤى ةة ِةىجةِىلةي و ئاؤاواةة دا ةد ؤِةان حةة ةةت و حيةز  و ةىكةةى كاةيا  لةة      

 .كةىدوتاةاا ىةا الةي
ةة اةي ةةةى اةد واوي ةةةى ، ةةة اةي كة ة  و ةةدةوين ةةَي وووداةاةةة، ئةاؤاى و         

اضةىكددةي  دؤظةي كةةىد ةةة ثةري و ِةةةج و  كالةةةو ، ىووخاةةا  و         ئة ةةجنة، قةلة
ةةة واتاوةةكي كةةىتةداو ،    .  ةةؤاى ِةةةان كةىدوةتا  ةةةو     1وةوتاةاةي ؤوةاتد لةة   

ةةى  ةدو  ةةو لة  ةولةي لةةاوةددةي كةىد و ضىلَ كددةي كةىدوةتا  و ت وآلت و  
 .اواىن ليَ  ةلةب يَتكددةي ةة كةيو وةكي تةخت كداو ةةجىىوَك كة كةةا ةةةةوو  

ئةو ةة ا  و ىا الةيكةك ةةى  و ةىكةىاةي و دا ةد ؤِاكاةي ِةوى تدو  د وتةةوتي 
ِةلي كةىد  ةةت لة وةد ن ةي ت دا ةةلةةة لة وةىتاثان  يَوووك ِةلي كةىددا ضةةةة 

 . ي  دوي كيَةي كةىد ةةو جىى  ثاكتاوك خات و  دؤظ و داىوةةىدن ةةكددةةو
و ى خكاةةك  ة ة لةة  ةةةانَ ىووداو و يوةةةي ىاثةةىةو  و دوان        ةة  ة ةو ئة

ىاثةىةو  و دا ةؤىاةاةي حةة ةتي  ةىميي كةىدوتا ، يب واوة  ةة ةوك ةةة ِية     
ة ةوك   لةو ةةو ةلةىؤ وةك دوي ةين كةةىدن لةة كةىدوةتاةاا  ةياةةا و تةةخت و       

 .تاىاجي ىووخاةا 
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 سةرنج و رةخنة دواي سةركةوتين راثةرِين
و ت ضةةاجاى دووةاى ب كددوو تةو  كة ِةةوى وي ىاثةةىةو  و كاىوطةةىوَتيي ةةى     
وةى ئةووا و دواىةؤين كةىدوتا  لة  ة ةو كة ةكةوىةويةكا  و ىووداو كاةي  ةؤة  

ةةآلب . ةةو ، ةة ىا الةيين دىةةا تدو   يَزن دوي   ةة ِةلي كةىد لة  ة ةو  يَوووواا
لة  ةةاوَك يوة  و لة  ةةاوَك ىووداو ةةةِريوَت كةة    ئة ة ئةو  ةاِةوةةيَت كة ى خكة

ى خكةةةةكا  وةكةةةةب  ةةةت ةةةةى د ىخ ةةة  و تى ةةةاىكددةي ىووداو  ةائاوةةةاوي و    
ةاواواويةكاةة و دوو ةب ةى د ىو و ىِدتكة لة  ةلةةةكا  ةةى دووثةات ةةةةوةةةو  و     

 .ىوَطان ىاوت ِدتكةةةى ةى ةةى وثيَي ةوةي كى ةآلوةتي و واواوي و  اىوتاةيَ 
ئةةةةو وةةىكدداوةتيي ىاثةةةىةو  ىوَطدوةي تةةةواون ةةدداوةة لةةةو  يَد ةة ؤؤىاةةةةن      
خةلةك كددوة وةى دا ةد ؤِا  ةد ةييةكاةي حةة ةت كة لة ىاوتياا  ةلةةي  يففةت 

تةةاد و تةةاآلةةدد  و ..خىوةةةتي، و ت دائري كةةاةي تةةاثى و دادِاكةةا  و ثةةةىو ىد  و 
تبةوةةةةىداِدتين ئةةةا يَدن ؤؤى و وةةةةوتاةا ، لةةةة ؤؤى  ةةةةوَ  كةةةاى ِةويةةةتة د و 

ئةاودوة  )ى واةةكددةيا  ةى وآلتاةي دىاووةيَ ةةى ةدؤ ةتكيا  كةة لةوكاتةةدا ؤاىاو ن      
ِةويتة ئةةو ن  ةىضةي كيَبفةةي ِةواةةا      . ضةو  ةةى ةةطي ؤ اةةكة اةةو ( كدد 

 . ةوة لةةيَةا   اى كاةاا لةيوَد ؤ ون  ةلةبةةةدوَت و تاآل  ةةدوَت
ئةا يَدن  ةلةةةةةا  و ئةتة بيالةةةة ةةةةدخي  ةىؤاةييةةو  ةةةى     ئةةو  ةة ةو  ةةىظ َ و   

ةةىةاوة  ئة ةة ِةةىؤوَةي    .  او وةكي دووىودىوَو ئةةداةةة د ى و ن وآلت و ئةةدؤ ةدا   
ِةوى  ةةو ةاؤىِاةة د وت و دلَ ثي ةةكا  لةة ئةاةةوىوي كةىدوةتاةيا  دا و ئةةو كةاى        

وآلتة  ئةب ة قاةة  و ةةىي و ةاويةا ة ةاىاةة ضيكيَةي تاوبةتييا  لةو جىى  كةوة دي ة
ةةىثا كدد كة ةةو  ةكةىة تيَةي ةةنَ ةى ئةب ِةةا لةييةن تا ئيَ تا ةة ضةةا  يَة وةت لة 

 ة  و ت  . وآلتةكة اةاا خىوا  ئةةةوَك   ةةى  ةةوَكة و  ةةى كاتةة ةةة ةةةىِيَةي تةاؤ و        
، ليَةىلةيكةو وةةت  ئاةةوىوكاويَك ةة ئةىكي وةى  اةي خى ي ئةؤا  ةيَجطة لة ةري و ىوي

لةوةى ئةو قىةاغة ةةةب لة د ىةةتيَةي تددا، كة ةة يَةي لةيوَد ئةةب ةاوةييةاةة ئةةةيَت    
 (.خيآَلوةتي يدوَةا  ةةى و  اى و  اىوتاةي ةةىو  وا  اى كا  ةةى و يدنَ و ثةوة ةاوي)
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 لة ريَرِةوي رؤذنامةنووسي و ميدياطةريدا
كة لة ثىلي وةكة ي كةىليَجي ةاؤىِةاةي و    8656ةى وةكةجماى لة يوامناا لة والةي 

ئاةةوىن ةةوب لة ؤاةةىن ةةغاا، ةة ىن ئاى ؤوون ؤؤىب لة خةوَكاةةو  و ةةووني، و 
ةةو و  خىويةم ئةةةاا ي حيزةةي    ( ئاؤادن)كة دكتىى ىيز دوين ةدا م لة ىؤيةا ةن 

لةة   ن ؤ احنالةي لقي كةىدوتاةي حيز  كة(ئاؤادن) يةىي ةةوب، ضةو ة ىؤيةا ةن 
دا ةةةو، و ت  (الةاد اليةع   ) ة ا  ةاى ِان ىؤيةا ةن ىؤياةةن ئيتيةاد ئةليةةى   

ئةو  وةى تان ضةةوةة ةةاو كةىىةن    ( و ةا) ةلةةض  و وىدةيين كىتاوي لة ضاثخاةةن 
 .ضا  و ضاثخاةة و ىؤيةا ةةةووي ةةو ةى   

ي دا و كة ثييةن ىؤياةة كةة لةة و ؤاى تةي ئري ةادن ىيَداقة     8661 ةى لة والةي 
دا كةة ةةة ضةةةا ؤ اةيَةك د ىئةضةةو،      (ىيَداقةي ةةةنَ  )ةةى اةبةى ةةةوب، لةة ِىظةاىن    

كةوي وةى كي ةةوب لة ِىظاى كةدا و  ةىو  ا لة كاىوةةاىن و ىِيَدةاةةي كى ةةلةيَك    
 . ةآلوكداو ن ئةو و ؤاى تة

ليوةةن كةىدوتا  داواوا  لة    كةدد   -دا وةكيَتيي يواةي ىيَدا  8661لة والةي 
وةةكيَك لةةو كاىاةةة كةة ثةيَم      . ااىويا  ةةةب لةة  ةةةاوَك ضةايكيي ىاِةواةاةةاا    كة ةة 

ةةو لة ئيَ تطةن ةةغاا ةة ي ( يواةي كةىدوتا )وثيَددىا ثيَيةة ةددةي ةةىةا ةن 
 ةةتةن جاىوَك    و كات ةةى اد ئةمحةد ئةب ةةىةا ةوة ا  ئا اد  ئةكدد و . كةىدن

ؤوىةةةن ةةىةا ةكةة لةوةةى د ةطةةاوةي     .  و لة ئيَ تطةن ةةغةااو  ةآلو ةا  ئةةكدد   
 .وةكيَتيي يوا  و د وتةةوتةكاةي ىوَةخداو كة ةةو ةى يواةي كةىدوتا  و ىيَدا 

يةةا ةا ةةةىةةي ةةةةو، حةةىةوَة ةةةةىن ِيةةتيي ئي ةةتطةن ىادوةةىن ةةغةةاا ؤ ىةةيم و 
ئةةةةةو . ثيةةاووَةي ةةةةؤا  ةةةةو لةةة ىوون ىؤ ةةكبرين و ىاِةواةةةا  و وياوةةةتةو      

  ثةةيَش ثيَيةة ةةةددةي خبةوَكيَتةةةو  و ئيبةةزان ةةةةات ئةووةةا ئيَبةةة      ةةىةا ةةةكا
 كةيش ئةة طةت ةا ةة، ةةةآلب     . ةيخةوَكيكةو ،  ةىضي ةةدلَ ةةةةواوة ئةوةةياةا و 

كةة  . لة خةوَكاةةو واا لة وتىدوى  ة ةو ئةواةةن ئةو ةةدلةي ةةةةةو، ئةخمةوَكةا و   
 .ةؤىاو وةدا و ئةو ةةىةا ةوة و وتيَكداةةو ن ؤاةي ةدةواىن دا ئي  ثيَ ةةكةوكةو  ةةو دا 
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 مامؤستا حةمة ئةمني حةسةن

 ةةووةى و و ىِيَدةن وةى كيي ىوَطةان كةىدوةتا  و تةةىوق    8695تا  8661لة واآلةي 
 .ن قياد ن  ةىكةؤن ةةوب ةة  ةىدوو ؤ اةي كةىدن و ىةى ةي(طريا العع )ئةليةى  

ئةب كاىاةة ؤواتد  يَيةيا  كدد ةو  و ةةى و خةوَكاةةةو ن  ة ةةجىى ن كتيَة     
 اةي داب، ضةةةة ةةووةى وا  و ىِيَةدة ئةِةةى ىاد ن خةوَكةا واىن وةا ؤوةاتد ةفةةيَني       
 .ىووةاكبريوي ةةةيَت، ئةوا لة  ةوااةي ىؤيةا ةةةووي و ىاِةواةاةاا وةىكةوتةو ةاةيَت

دا و ثةةاو ثةوة ةةةاوةدد  ةةةة ضةةةةا ةةةداد ىن ىؤ ةةكبري كةةة     8661لةةة وةةالةي  
زوةك ةةةو لةة وةكةةو  و تيَدةواةيكبةا  د ىةةاى ن       تيَطةويتكبا  و ةريوةاو ىة ا  ؤؤى ة

ئيَ ةةتا و دواىةؤين وياوةةيي وآلت و ةةتاوبةةةتي ةاو ىةةةومنةةا  ةةةة ىوَطةةان ىاوةة      
وى ياليزب ةى  ة ةو  دؤظاوةةتي و ت وةةت   
واةةةةةو، ِةويةةةتيكة ئةةةةو ئةجنا ةةةةن كةةةة    

لةِةةةةةةلَ . د ىةةةةةةةةو ( ِىظةةةةةاىن دواىةؤي)
 ا ىوةةةةةةتان  ةةةةةةةؤمنا  كىضةةةةةةةددوون  

 ةتا  ةتاوة، كات حة ة ئة ني  لةوادةةضةوب
حةوةةة  و  ا ىوةةتا ةةئةةاد قةةةى داغي كةةة  
 ةىدووكيا  ةة ىؤ كبرين ِةوى  ةاوداةةو  
و خةةاو ةي ئةةةؤ ةوةي دوةةاى و ةةةةةدو ةةةةو    
. ةدةوةةاىن د ىكددةةةي ِىظةةاىن دواىةؤي ةةا  دا 

ح يَ  ىاىيف  اوىةوَي دوَدوكييم ةة ةااى ةةةو   
 .اةاالة  ةةانَ ىوون ئةب ةدةواى و ضايكيية 

 -ئيةةها يم ىةةةيون  . لةةة ي ةةاى  دوون دواىةؤيدا، ةا ةوةةةكي  ةةاوىةوَي ئةةاؤوزب د  
قياد ن  ةىكةؤوي تيَااوة، لةةةى ِدةطيي ةا ةكة و لةو كاتةةدا  ( ع.و.ح)وةدتيَدن 

د ىكةوتين ثةوة ةاوي ةةىد وا ي  ةىدووكبا ، ةةةا ةم ؤاةةي د قةي تةةواون ئةةو      
 : ةا ةوة لةب يثةىةاةةدا ةآلو ةةة ةو
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 براياني دةستةي نووسةراني طؤظاري شكؤداري دواِر ذ
دا، سة و و ثريؤزةةايو   3559لةطةلَ دترضةونو طؤظاري دوارِؤذ لةة سةةرتتاي سةاَلو    

خةازياري دتستكةو، و ثيَشكةوتين طؤظارتكةتام لة ئةجنامةدانو  . خؤمتان ثيَرِادتطةيةم
وتنخةازانة و داكةؤكيكردن  لةة   ثةيامة ثريؤزتكةيدا، ةة هةَلطرتين ئةاآلي ةةريي ثيَشةكة   

طةلو مةسةلةكانو طةلو عيَراق ةة طشت نةتةوت و اليةنةكانييةوت، ةةتايبةتو، مةسةلةي 
ئةم دتستثيَشخةرييةتان مايةي خؤشة اَلو و ثشةتطرييو شةةيدايانو    . تيَكؤشةري كةرد

  .ئازادي و ثيَشكةوتن و سؤشياليزم و اليةنطرانو مةسةلةي رتواي طةلو كةرد ئةةيَت
دوارِؤذ لة ةارودؤخيَكو ميَذوويو تايبةتو و لة وترضةرخانيَكو طرنطو رتوتةو طشةت   

 . مرؤظايةتيدا، دتردتضيَت
ئاشكراية ئةم ضةند سةاَلةي دوايةو، هةرتسةهيَنانو سيسةتةمو سةؤظيَيت و قةةيران       

ي ةريي سؤشياليسيت و، شَلةذانيَكو طشيت لةو سيستةمة سياسو و ئاةةورييةي (ئةزمة)
و هةردوو جةنطو جيهانو يةكةم و دووتمةوت ةةسةر جيهانةدا زاَلبةةو، ةةةخؤوت    لة كؤتاي

ديارت ئةم رووداوانة، ةةة شةيَةتيةكو زؤر تةندوتيةذ، لةة عيَراقةدا، زيةاتر لةة هةةر         . دي
وآلتَيكو ديكة، لة جةنطو ئةةم دواييةةي كةنةداو و، لةة ئاكامةكانيةدا و لةة ئةجنامةة        

 . ا رتنطياندايةوتراستةوخؤكانو ةارودؤخو نةيَو جيهاند
زؤر ئاسايية، ئةم هةذانة سياسييانة لة جيهاندا طؤرِانكاري طةورت لة هؤشياري و ةري 

. رامان و ثرسةيار و ضةواشةةيو فيكةري خبةنةةوت     ؛ و هةَلةيَسيت مليؤنةها كةسدا ةكةن
ضةنكة لةطةلَ ئةوتشةدا كةة زؤر    ؛ ةيَطةمان ئةم حاَلةتانة ماوتيةكو دوورودريَذ دتخايةنن

سةمليَنراوتكانو ماوتي ثيَشةو ةةالوت نراون و ئةو خؤشخةياَلييانةي ةريؤكراسةيو رِزيةةي   ة ل
حةكمرِانيو ةة ناوي سؤشياليزمةوت ثشيت ثيَئةةةس  رتوينةوت، ةةآلم هيَشتا ئةةم هؤيانةةي   
كيَشةكةيان ناوتتةوت، نةك هةر لة ئاسيت جةماوتري طةلدا ةةَلكة ةةؤ زؤر كةة  لةوانةةي    

. هؤشيار دتزانن و لة مةيدانو خةةةاتو شؤرِشةطيَرِانةدا كاردتكةةن، روون نةني     خؤيشيان ةة
ةؤية كاري فيكريو سؤشياليسيت و د ةكراتو ئةركيَكو ةةثةلةية و كةسانو خاوتن فيكةري  

 . ةةردتوام ةيَت ثيَشكةوتةو دتخاتة ةةردتم ئةركيَكو ةنضينةيو وتها كة شياوي كؤششيَكو
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نةيَيةكاندا كؤمةَليَك مةسةلة دتردتكةةون وتك مةسةةلةي    لة نيَةان مةسةلة فيكريية
لةةةةر ئةةوت ةةةةوَ زامنكردنةو     . د ةكراسو، كة ةؤ ئيَستا و دوارِؤذيش ةايةخيان هةيةة 

ةةديلو د ةكراسو كة تةاناي ذيةان و خةؤ راطةرتين لةة ةةرامبةةر طةشةاري دترتكةو و        
ديكتاتؤرييةةكان ةبةسةرتيَت،   ناوتكيدا هةةيَت، ناتةانريَت ثشت ةة رووخاندنو سيستةمة 

هةروتها سةادتترين مةايف سياسةو و نةتةوايةةتو زامةن ناكريَةت و، لةة ئاكامةدا هةةر          
هةوَلدانيَك ةؤ طؤرِانكاريو سياسو ئةةيَتة كاريَكو رووكةة  و لةةوت تيَثةةرِ ناكةا، كةة      

ايةي تاقميَكو خةيَنرِيَذ جيَو تاقميَكو ديكةي خةيَنرِيَذ ةطريَتةوت و طةةليش لةة ذيَةر سة    
 .سةركةتكاري و حةكمو ةةهةوتسدا ةة ةيَبةشو لة مافة سةرتتاييةكانو مرؤظ مبيَنيَتةوت

ئةطةر ضو ضةةندين اليةةن مةسةةلةي د ةكراسةييان خسةتةوتتة روو وت لةة ناوتنةدت        
ةاآلكانو ديثلؤماسيو نيَةدتوَلةتيدا دتطةتريَتةوت، ةةآلم هيَشتا لة واقيعو سياسيو وآلتة 

. ي جارانةةوت، دوورت (سؤشياليسةتةكان )، لةوانة  لة واقيعةو وآلتةة   دواكةوتةوتكانةوت
ةيَطةمان د ةكراسو ةؤ وآلتيَكو وتكة عيَراق لة جةغزي ئارتزوويةكو خةياَلو دترناضيَت 

هؤيةةكانيش   ؛ ضةنكة ةة جددي و راشكاوي ةةرتنطاريو حةقيقةتو ئةم كيَشةية ناكريَت
رذيَمة فةرمانرِتواكان نني لةو وآلتانةدا يان ةؤ تةنها هةر زؤرداري و دتسةآلتو تاكةكةسو 
ناطةرِيَتةوت، ةةَلكة ثةيةتنديو ةةة  ( ةمعارا)جددي نةةةونو جةوآلنةوتكانو ئؤثؤزيسيؤن 

ليََليو كيَشةي د ةكراسو و مةوداي تةانةاي ةةةديهيَنانو لةة وآلتيَكةو ناسةةرمايةداري      
تةةنها طةشةةكردنو سةةرمايةداري     ئةةيَت سةرتتا ئةوت  ةَليَني كة. ثةرتسةندوودا هةية

ميَذووي سةرمايةداري لة ئةَلمانيا و ذاثةؤن و  . سيستةميَكو سياسو ليربالو ناسةثيَنيَت
دياردتي طةشةكردنو ةيَئةندازتي ئةمرِؤي ثيشةسازي لة وآلتانو رؤذهةآلتو دووردا ئةةوت  

ا و فرتنسةا و  ئةوتي كة د ةكراسو لة هةنديَك وآلتو رؤذئةاواي وتك ةريتانية  . دتردتخةن
وآلتة يةكطرتةوتكانو ئةمريكادا ةةديها،، هؤيةكةةي ةةؤ ثيَداويسةتيية ئاةةورييةةكانو     
طةشةةةكردنو سةةةرمايةداري لةةة نيَةةةان كةرتةةة تايبةتييةةةكانو سةةةرماية و ةةةازارِي     

ئةمةة  كيَربِكيَةو ئازادانةةي، وتك هؤيةةك ةةؤ      . سةرمايةداريو ئازادتوت طةشةي كةرد 
 .          ئاةةوري، دتخةاست( كفائة)و ةةديهيَنانو ليَةتشاوتي
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سةةارت، ةةو وآلتانةي ميَذوويةكو ديَرينيان لة ناوتنديَيت دتوَلةة، و دتسرتِؤيشةتين   
ةةسةر كؤمةلَ و ةةرهةمهيَناندا هةةةو وتك ضني و ذاثؤن و ناوضةي ئيسةيمو و هةنةديَك   

و سةرمايةداري تيَياندا هتد، طةشةكردن...وآلتو ئةوروثايو ديار وتك رووسيا و ئةَلمانيا 
ةة رؤَلو ةنضينةي دتوَلةتةوت لةة هةةردوو كةاري ةةرهةةمهيَنان و داةةشةكردندا، طةريى       

لةم وآلتانةدا، لة ضةارضيَةتي سةرمايةداريدا، ةةديهيَنانو د ةكراسةو ئاسةان   . خةاردةةو
ئةم  .سيستةمة ثةرلةمانييةكانيشيان ةةهؤي هؤكارت دترتكييةكانةوت ثيَكهاتبةون. نةةةو

راستيية دواي هةرتسهيَنانو سيستةمو سؤظيَيت لة رووسيادا ةة ئاشةكرا ديةارةةو، كةة    
نةةةةةونو ةنةةةما كؤمةآليةةةتو و سياسةةييةكانو سيسةةتةميَكو سةةةرمايةداريو شةةيَةت  
خؤرئاوايو هؤي راستةقينةي ناةةوتيو ئةو تاقمة سياسييانة ةةون، كة لة ضةندين سةاَلو  

ئةةم راسةتيية سةةرتتايية    . ن لة مؤسكؤدا ةةدتسةتةوت ةةةو  راةردوودا ناوتندي دتسةآلتيا
لةالي دتزطا سياسو و ئةكاد يية ةاآلكانو ويييةتة يةكطرتةوتكانو ئةمريكا، تةنانةة،  

 .ةةآلم ئيَستا ديارت و خةريكن جةنطيَكو ساردي نةيَ ئامادت دتكةن ؛ يةكةم جار، ديار نةةةو
ز د ةكراسو لة وآلتيَكةو وتكةة رووسةيا    ئايا ئةمة واتاي ئةوت دتطةيةنيَت كة هةرطي

 ةةدي ناية،  -وتك عيَراق  -يان لة ةارودؤخيَكو نزيك ليَمانةوت 
ةرِوا ناكةم وتها ةيَت، ةةَلكة من وتهاي ئةةينم كة د ةكراسةو لةةم جةؤرت وآلتانةةدا     
سيستةمَيكو سؤشياليسيت دتخةازَيةت، نةةك لةة شةيَةتي سةؤظَييت، ةةةَلكة ةةة ثَيةو ئةةو          

رجةي ةارودؤخو ميَذوويو ئيَستا دتيرِتخسيَنيَت و لةاليةن ئةزمةونو هةدوو شؤرِشةو  هةلةمة
سؤظيَت و ضيين لةخؤيدا كؤةكاتةوت و لةاليةكو ديكةوت ئةةو شؤرِشةة زانسةتيية ئيَسةتا لةة      

 .هةلةمةرجو دارِووخانو هيَزت سةرمايةداريية طةورتكاندا ثيادت ةةوت، لةةةرضاو ةطريَت
ونة، ئةو ثرسيارت ةة ميَشكدا دتهيَنيَت كةة هةؤي سةةرنةكةوتين    سةملاندنو ئةم ةؤضة

سؤشياليزمو سؤظيَيت و ثةيرِتو نةكردنو ريَبازي د ةكراسو لة ذيانو سياسيدا ضو ةيَت  
لة ديدطاي منةةوت ئةةوت ةةؤ مةةحاَلبةونو سؤشةياليزم      . ةةَلوَ ئةمة ثرسياريَكو ةةجيَية

ي سؤشياليسيت دتطةرِيَتةوت كة لة ثيَداويسةيت  ناطةرِيَتةوت ةةَلكة ةؤ ثيَنةطةيشتين فيكر
د ةكراسو وتك ةنضينةيةكو ثاةةند ةة سؤشياليزمةوت تيَنةطةيشتبةو لةةةةر ئةةوت وتهةا    
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ي فةةرِمانرِتوا ديكتةاتؤريو   (سؤشياليسةيت )ةؤي دتضةون كةة ديكتةاتؤريو سيسةتةمو    
و خاوتنةداريو  ثرؤليتاريا دترئةةرِيَت و ئةةو راسةتييةيان فةةرامؤ  دتكةرد كةة دتوَلةةت      

هؤيةةةكانو ةةرهةةةمهيَنان، جةةا ئةةةو دتوَلةتةةة هةرضةةؤنيَك ةيَةةت، دتوَلةةةتو ضةةينيَكو   
. كؤمةآليةتو ئةةيَت يان لةجيَو ضينيَكو خاوتندار و لة هةمان كاتدا فةرمانرِتوا ئةةةيَت 

لةم حاَلةتةشدا وازهَينةان لةة ئيمتيةازاتو سياسةو و ئةاةةوري ةةة حةةكمو ةانطةشةةي         
 . لة ةةرذتوتندي ئةم دتوَلةتة نييةراطةياندنةكانو 

ي (ثةكانةةوت )ئةمرِؤ ساويلكةيةتو لةوتدا خؤي ئةةةينيَت كةة ةةاوترِ ةةة ةانطةشةةي      
دتوَلة، لةطةلَ ةنياتنانو سؤشياليزمدا ةكريَت، ثا  ئةوتي ميَةذووي شؤرِشةو سةؤظيَيت    

 . ةةخؤوت دي( القيصرية)دتوَلةتيَكو مةركةزيرت و خؤسةثيَنرتي لة تزاريزم 
طةةالنو سةؤظيَتى   ( سؤشياليسةتيدا )ةرتجنامو كاري دوو نةةوت ثةرت لةة ةنيادنةانو     س

.. رووتكةردتوت لةة هةرضةةو هةؤ و ئارتزوويةةةك هةيةة ةةؤ ةةةةرطريكردن لةة سؤشةةياليزم      
سؤشياليزميَك كة اةنةي وتكة ةرييا و ةرجينيَ  و دواي ئةوانيش طؤرةاضؤظ و يةَلتسةيين  

لةسةةر مةسةةلةي   ( تأكيةد )م كةة جةةختكردن   لةةةر ئةوت مةن وتهةاي ئةةةين   . ليَرِسكا
د ةكراسيو ئاويَتة ةة دادي كؤمةآليةتو وتك ةنضينةي هةةر خةةةاتيَكو سؤشياليسةيت،    

 . سةركةوتن ئةجنامو ئةةيَت و خزمةتو جةماوتري زتمحةتكيَش دتكا،
 

 باري ئَيستاي عَيراق ضؤنة؟ 
ؤ ئةو هؤكارانةة ةكةةم كةة    ةة ثيَةيسيت نازام ةارودؤخو ئيَستا خبةمة روو و ئاماذت ة

ةةم ةارودؤخةي طةيانةد، ضةةنكة ئةيرت سروشةيت سيسةتةمو فةةرمانِرتوا و ئةةو دؤخةة         
هةةروتها  . جيهانيية  كة هيَشتةويةتييةوت و دريَذت ةة ذيةانو دتدا، روون و ئاشةكران  

رتنطة شيكردنةوتي ئةو سياسةتة جيهانيية طةجناو نةةيَت، كة لةة عيَراقةدا، وتك خةاَلو    
. ريةةونو زورةةى ةةرذتوتنديية نيَةدتوَلةتيية جيهانييةكان، جيَو خةؤي كردؤتةةوت  يةكانط

يةكةميان ئةوتية كة ةارودؤخو ئيَستاي : ةةآلم ثيَةيستة ئاماذت ةة دوو خاَلو طرن  ةكةم
عيَراق نائاسايية و لة هيَمين و دامةزراوي ةةةدوورت، لةةةةر ئةةوت دتشةيَت رووةةةرِووي      
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ضةندين هةذان كة رتنطة ةةثيَو ئةو رواَلةتانةةي ديةارن    ؛ ةبيَتةوتضةندين هةذانو طةورت 
نةتةانرَيت ثَيشةبيين ةكةرَين، ةةة تايبةةتو، هاوسةةنطيو هيَزتكةان و ئةةو ثةيةتندييةة         
. دتوَلةتييانةي ةة ةةردتوامو ةارودؤخو ئيَستايان راطرتةوت، روو لةة طةؤرِان و داهيَزرانةة   

طرتت، ئةوتيةة ةةؤ كيَشةةكةي ئيَسةتا ضارتسةةر      دووتم خالَ، كة لة ديةدطاي منةةوت طةرن   
ةدؤزيَتةوت دواي ئةوتي راسيت ةارودؤخةكة ئاشكرا ةةوت و هةةمةو طةةل ةةدتسةت ةةاري     
طرانو ئةو ةةمشةينةتو و ةرسيَتييةوت دتناَليَنن كة ئةم جةنطةي دوايو كةنداو، سةةرترِاي  

 . ةؤيانو ةةجيَهيَشتةوتداثلؤسني و تريؤر و زتوتكردنو سادتترين ئازادي و مايف مرؤظ، 
ثيَكهيَنانو ةةديليَكو نيشةتيمانيو د ةةكراتو ةةؤ ئةةم ةةارت،      : ضو ثيَةيستة  يةكةم

لةةةر ئةوتي طؤرِتثانو ئؤثؤزسيؤنو سياسيو عيَراق هيَشتا هةةر ضةؤَلة ئةةةيَت هةةولَ و     
 . كؤشش ةؤ ثيادتكردنو ئةم ةةديلة ةدريَت

( ئؤثؤزسةيؤنة )ا نيية ماناي نكةوَليكردن لةو كة دتَليَني ئؤثؤزيسيؤنو عيَراق لة ئاراد
ةةةآلم ئةةم   . نيية كةة دتزطاكةانى راطةيانةدنو دتوَلةةتان جاروةةار ةاسةو ليَةةت دتكةةن        

ئةةةو . ثاةةنةةدي ئةةةو ةارودؤخةةة دتوَلةتييةيةةة كةةة ةةةةونو ثيَبةخشةةيةت ( ئؤثؤزسةةيؤنة)
( ئؤثؤزسيؤنة)م ةارودؤخة  ةة ثيَضةوانةي ماناي وتزعو ئيَستاي عيَراقةوت نيية، ةؤية ئة

لة هاوكَيشةي سياسةيو عيَةراق دتضةَيتة دترتوت و راطؤِرينةةكانو ئةةم دواييةةي ةةةارت        
ديبلؤماسو و نةوتييةكان خةريكن ئةو ثةرِي سةودي نيَةدتوَلةتيو داواكراو، يان ئةوتنةدتي  
ةة كةمرتين خةةرجو مةمكينةة ةةة دتسةيت دتهيَةنن و، هةَلةَيسةيت تةنةدي ئةةمريكا         

َلةيَسيت ئاشكرا ئةةيَتةوت ةةتايبةتو ثا  ئةوتي ةةةرتي ديثلؤماسةو نيَةة    رووةةرووي هة
 . ئةندامة هةميشةييةكانو ئةجنةومةنو ئاسايشو نيَة دتوَلةتيى درزي تيَبةو

ةةآلم . ئا لةم ةارودؤخة نةيَيةدا طةل ئةةيَتة هيَزي راستةقينة و طؤرِانكاري ئةةزويَنيَت
يدا ثيَكناية، ةةَلكة ثيَةيسيت ةة تةوترتيةك هةية ةزووتنةوتي ئةجنامدتري طةل لة ةؤشاي

تةوترتيةك ةةاوتِر ثَيكةراو و شةايةنو ريَةزي جةةماوتر ةيَةت، ةؤيةة        . لة دتوري كؤةبنةوت
ناتةانرَيت ثشةت ةةةو تةةخم و جةسةتة سةاردةةوتوانة ةبةسةرتَيت كةة لةة سازشةة نيَةة           

 . دتوَلةتييةكاندا سةاون
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نةةانو ئيئتييفيَكةةو هيَةةزت ضةةةث و   ئةةةوتي مةةن ةانطةشةةةي ةةةؤ دتكةةةم ثيَكهيَ  
ريَكخسةةيت كةةار و يةةةكبةونو تةانايانةةة لةةة ثيَنةةاوي ةةرتيةةةكو . ثيَشةةكةوتنخةازتكانة

نيشتيمانو يةكطرتةوي فراواندا كة طشت رتوتة نيشتيمانييةكان ةطريَتةوت ةةة جيةاوازي   
ةةمةة طةةلو عيَةراق ةةة طشةت اليةنةة       . فيكري و ناسنامةي نةتةوايةتو و ئاينييةةكان 

ياسو و نةتةوتيو و ئاينييةكانيةةوت دتتةانيَةت ةةة ديلةو سةةركةوتةو ةةؤ ةةارودؤخ و        س
 .  سياسةتو ئيمرِؤ داةني ةكا،

ةةةؤنةةةةي دترضةةةةونو طؤظةةةاري دوارِؤذتوت جةةةاريَكو ديكةةةة ثريؤزةةةةايو ئةةةةم    
هيةادارم ضرايةكو ةريي ثيَشةكةوتنخةازي و د ةكراسةو و   . دتستثيَشخةرييةتان ليَدتكةم

 .نةيَو خةةاتو طةلو كةردي تيَكؤشةر ةيَتثشتيةانيَكو 
 ئيرباهيم عةالوي                                                               
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*     *     * 
 

وىةةو  ةةو لةوةى ىوَباؤن ةيةةدن و  ِىظاىن دواىةؤي ةةين  كةو  ثيَااِدت  و وة
ئةخالقيي خىب كة ةى  اوىةوَيا  د ىكةةووَت ئيَبةة لةوةةى  ةة ا  ىوَطةان تيَةى ةا        
ةةىد وا ني،  ةىو  ا  ةةىدوو ةةدا،  ا ىوةتا حة ةة ئةة ني حةوةة ، ةةة دىَوةواوي         
يوةةاةي ئةةةةااب ةةةةو لةةة حيزةةةاا و لةةة جياةةوةةو مشاةةةاا كةةادىن ةاوةةداون قيةةاد ن  

ةةو،  ةوى  ا كات ةةئاد قةى داغيش لةوةى  ة ا  ى وت و تيَطةويةتين   ةىكةؤن 
 .وى ياليزب ةةو و  تيَةى ةىوَةي ةةئةؤ ةوةي ئةب ىوَباؤ  ةةو

دا  8661ِىظةةاىن دواىةؤي و ت  يَةةووو وةكةةةب ي ةةاى ن لةةة كةةاةةوةي دوو  ةةي      
دا ِةويةةةتة د وةةةت 8661د ىضةةةةو  ة ةةةةب ي ةةةاى و لةةةة كةةةاةةوةي وةكةةةة ي  

 ةىضةةا  تةةيا  ةو ي اى ن ليَ د ىضةو، ةةةآلب و ت ةةاو ىةؤت و   . خةوَكا واىاةي
 ةولةااةيَةي تد لة ةةىد وا بةوةي ةةىةةداةي ىوَباؤن ةيةدن و وياويي خى اةةاا لةة   

 .كتيَبخاةةن كةىدواا جيَطاوةكي ة ةوكي ِدت
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ئةب ِىظاى  ثدة ةةو لة وتاىن ةةةدخي ةيةدن و وياوي و ةريوةاو ىةن  اىك يزب 
يكيةةزب لةةةكاتيَةي و  ةةادا ةةةةو ةةةة ثيَةو ةةتبا  ؤاةةةي خةوَكةةا واىا  ةةةزاة        ليك -

ةةىد وا ني لةوةةى ئةةو ةريوةةاو ىة  ةَيجطةة لةة وةةودن ةةى  ةةواداىاةي ئةةب ىَوطةا           
 ةىو  ا ي اى وةةت ةةووةةىن ةزوةك ئةةب ةريوةاو ىة  ةي  َيكاوةةو  ةزوةك        . ةةةدخة

 .خىن و ضةةا  ا وتاىن ةةةدخيا  تيَاا ةآلو كدد و 
لةةواد ةةكةةب   ( وةةةة ت ) ةى لةب ضةاىضيَة وة اا ئةةيَت ضاثخاةة ة ةىلةكةن 

كة ةةةاون ةاوكبةو  ةاوب ةا، ةيَجطة لة  ةةو ي ةاى ن ِىظةاىن دواىةؤي، ي اى وةةت     
 .كتيَبييم ثيَ لةضا  دا

 ةىو  ا و ت وادِاىوَةي خى ي  اىرين ِةوى  و وياوي و  ةةةى ةةةان دا يَكةةى   
ةى ةةةةب ةىةةوةةةو  ئةخة ةةةو  وةةاد و ةةىضةةاون خةوَكةةةىاةي ئةةةب حة ةةة وةةالةح دوةةال   ةة

. ن ِىظةاىن دواىةؤيدا ةةآلو كداوةةو    8661ن تةة ةؤن  (5)ةا يفةةوةن خىب كة لة ي اى  
ئةب  ةلةبةوتةن  ا ىوتا دوال ، كة لة  ي   ةوَكيَةي تددا ةةآلو ةةكداو تةةو ، لةوةةى    

ةىضةةةوة  جيةةاواؤ لةوةةةى  لةِةةةلَ ىا و. داوان  ةة  ةةةة خةةةتي خةةىن ةةةىن ةةووةةيبةو  
 :وتالني،  ةلةبةوتةكة  اكاىوَة  ِةوى ك دوالةة و ةدخيَة   يَوووويي   ةوة

 ةؤ مةرطو راةةريَكو كؤمؤنيسيت
 حمةمةد ساَلح ديين                        

 قةآلي ئازادي  ثيَشةواي ةةرزي ضيين كريَكار
 مؤسيقاي شادي  تريي ئاراستةي دَلو ستةمكار

 ةةرامبةر ةة شةرِ  طري ئاشتيو جيهانئاآل هةَل
 طةجنو عيلم و فةرِ  ضراي رزطاريو ريَطةي ميللةتان
 كيَةي زانياري  ةاوكو دَلسؤزي مليؤنةها كة 
 ئاشكرا و دياري  ريَ ثيشاندتري ئايني و مةةة 
 ةؤ شةوي تاري  تيشكو زيَرِينت ضراي كةردستان
 جريةتداري  ئةستيَرت طةشةي ئاسؤي نيشتمان

  *   *     * 
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 ثر  كةن لة مردن  مردن لة ئاستت ليَةت لةرتي ةةو
 ةؤ زتفةر ةردن  ةة رؤذ و ةة شةو ضةرمة سةرتي ةةو
 وا ةة ئاسانو  ضؤن ويَراي تةخنى ضريسكة كةويَ

 ةؤ ريَطاوةانو  يا وتك ثةروانة رووناكو ئةدي
 ةاَلو شكاوت  ئةةوَ مردنيش كة تيَطةيو ليَت

 خةياَلو خاوت  او جيَتهةَلئةثرِووزيَ ةطاتة ن
 ةطاتة ةةر ثيَت  ةؤية وا تةانو ةة كةرِنةو  ةردن
 ةطاتة ناو جيَت  ةطاتة راستت ةة ئارتق رش 

*     *     * 
 

 هةنطاويَكي نويَ  لة كاري راطةياندن و رؤشنبريييمدا
ةةوَ و   ةةطاون    لة كاىن ىؤ كبرين و ىاِةواةاةاا، ئةو تا ؤواتد لة وةالةيَةة  

ةةى ىووةةاكبرين و    -دواىةؤي )ةةتيَةي تدب د وتةةوت ةى دا ةؤىاةةاةي د ؤِةان   د ى
ئةةجماى وا  ئةةب د ؤِاوةة    . كة والةيَك ةةوةى دا ةؤىاةاةياا تيَا ثةىةوَت( ىاِةواةا 

ةة اوكاىوي وةى كيي ةةووةى و ةري ةةان ةاوداو دكتىى  يَدكى ىةةاولةآلن  ةاوىةوَم  
او  دواىةؤي و ىادوةةىن دواىةؤي و ةآلوكةةةى و ن  اتةةة  ةوااةةةةو  كةةة ةدوتييةةة لةةة وةة

كتَي   ةلةبوَوددىاو ةةى ةة ةااىويةدد  لةة ِةواةةاةي ةةةوَ و  ةاةةةتي ىؤ ةكبرين و        
ضةةاوِيَدةاةةو  ةةةة ةاةةةةتي  يَةةووووي تاوبةةةت ةةةة  يَةةووون كةةةىد و  كةةة تةةا ئيَ ةةتا   

  ةةوَيةة كةة   ةةة يةان ثةى ثيَةااةي ئةةب ىوَبةاؤ    . ةةكةوتبيَتة ةةىد ب خةوَكةىن كةىد
 .خز ةتي ةيةدن ثيَيةةوتكخةاؤ ةةات لةثيَكاو ةةى وثيَي ةوة  ِةلةكة ا 

*     *     * 
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 بةلَطةكان
 
 

 مةةوالنا خاليةدى نةقةةدةندى و    قةسام شةرعى كةة ثةيوةندييةة خَيزانييةةكانى   
 :ةال رةسوَلى دَيلَيذة روون ئةكاتةوةحاجى م

 
 
 84/9/8491: التاريخ     مة العرعية السليمانية        حمل          الع د 

881/491            61/611 
 

كزين العيخ فتاح ابن العيخ حمم  خان تىويف منىذ وسىون    ان من سلان حملة در
و العىيخ قىادر و العىيخ     سنه بال زوجة عن اوقده العيخ عبى الرمحن و العىيخ عزيىز   

حمم  ام  و العيخ عارف و امنه و حبسه ثىم تىويف املزبىور العىيخ عبى الرمحن منىذ       
و .. وس واربعون سنة عىن اوقده العىيخ رشىي  و العىيخ شىريل و العىيخ حممى         

ثم تويف العيخ عزيز منذ اربعون سنة بىال زوجىه عىن اوقده العىيخ توفيىا و      . خ جيه
خال  ورعنا وامنه وسلم  وخورشي ه ثىم تىويف املزبىور العىيخ     العيخ صاحل و العيخ 

قادر يف ع  السنة بال زوجه عن اوقده أمح  ومتينة و ايساف و امنه و مينا و رعنىا و  
ثىم تىويف املزبىور العىيخ حممى  أمى  منىذ ثانيىة وثالثىون سىنة عىن أوقده            . غوجنه

زر وامنه و شريين و صىافيهر  العيخ سعي  و العيخ كريم و العيخ امح  و رعنا و بريو
ر صبيةه شيخ فتىاح منىذ وسىة وثالثىون سىنة عىن اوقدهىا مىال         هثم توفيت املزبور
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توفيا املتول  من زوجها املتويف محه آغا سليمان و عطيه مىن زوجهىا املتىويف اقخىر     
العيخ سعي  وفهيمه من زوجها املتويف اقخىر خضىرر ثىم تىويف املزبىور العىيخ امى         

رعنىا و خورشىي  ر    و يف ع  السنة عن اوقده العيخ عب اهلل العيخ جاللالعيخ فتاح 
ثم توفيت املزبور  خورشي   بنت العيخ حمم  ابن العيخ فتىاح بىال زوجىة مىن ابنهىا      

ثم توفيت امينة بنت العيخ عزيىز ابىن   . املنفرد محه رشي  ابن مال توفيا بن سليمان
رمحىة مىن زوجهىا السىابا     و ها حممى   العيخ فتاح يف عى  السىنة بىال زوجىة عىن ولى ي      

ثم توفيت املزبور  خورشي   بنت العيخ عزيىز ابىن العىيخ فتىاح منىذ ثالثى        . رستم
سنة عن زوجها احلاج عارف بن ماطف  واوقدها منه حمم  اديى  وامحى  و عاصىمةر    
ثم توفيت املزبور  سلمة بنت العيخ عزيز ابن العىيخ فتىاح مىن عى  سىنة عىن انبهىا        

حمم  بن زوجها املتويف شىريلر ثىم تىويف املىذكور العىيخ خالى  ابىن العىيخ         املنفرد 
ين العىيخ  رعزيز ابن العيخ فتىاح يف عى  السىنة بىال زوجىة و ولى  عىن اشىقا ه املزبىو         

ثم تويف املزبىور العىيخ توفيىا ابىن العىيخ عزيىز منىذ        . توفيا و العيخ صاحل و رعنا
ثىم توفيىت املزبىور     . رعنىا  و حلثان وععرين سنة عن شقيقه املزبورين العىيخ صىا  

رعنا بنت العيخ عزيز ابن العىيخ فتىاح يف عى  السىنة عىن زوجهىا احلىاج مىال رسىول          
ثم تويف املىذكر العىيخ   . واوقدها منه مال حممود و مال ماطف  و جنم ال ين و حفاة

صاحل ابن العيخ عزيز منذ وس و ععرون سنة عن ول يه العيخ رشي  و عطيىةر ثىم   
زبور العيخ شىريل ابىن العىيخ عبى الرمحن يف عى  السىنة عىن ابنىه املنفىرد          تويف امل

ثم توفيت املزبور  غنجة بنت العيخ قادر ابن العيخ فتاح يف عى  السىنة عىن    . جاسم
بنتهىا املنفىرد  امينىة املتولى   مىن زوجهىىا املتىويف امحى  بىن حسىن ويىس واشىىقا ها           

ثىم تىويف املزبىور    . عنىا ر و مينىا و املزبورين العىيخ امحى  و متينىة و ايسىاف و امنىة      
العيخ امح  أبن العيخ قىادر يف عى  السىنة بىال زوجىة و ولى  عىن اشىقا ه املزبىورات          
وعمه املزبور العيخ عارف ابن العيخ فتىاح ثىم توفيىت املزبىور  عطيىة بنىت العىيخ        
حمم  ام  ابن العيخ فتاح منذ اثن  وععرين سنة عن اوقدها حسن ومحىه غريى  و   

ثم تويف املزبور حسن بن حممىود  . ملتول ين من زوجها السابا حممود بن شيخةرعنا ا
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شيخة يف ع  السنة عن زوجته خ جية بنىت العىيخ عبى الرمحن و ول يىه فىا ا وبهيىه       
بىىال زوجىىة و ولىى  عىىن اشىىقا ه املزبىىورين العىىيخ كىىريم و العىىيخ سىىعي  رعنىىا وابنىىة و 

حممى  امى  بىال زوجىة و ولى  يف عى         ثم تويف املزبور العيخ كريم ابن العيخ. شريين
ثىىم توفيىىت . مينىىة و شىىريينآرعنىىا و و السىىنة عىىن اشىىقا ه املزبىىورين العىىيخ سىىعي   

املزبور  شريين بنت العيخ حمم  ام  ابن العيخ فتىاح منىذ ععىرين سىنة عىن ابنهىا       
ثم توفيت املزبور  امينة بنىت العىيخ فتىاح يف عى  السىنة      . املنفرد رسول بن حس 

خسرو و ثم تويف املزبور خسرو بىن امى     منهم. ها أم  بن جاسم بك واوقدهاعن زوج
بك تسعة ععر سنة عن وال ه املزبور ام  بك و زوجته بهيه بنت مجيل ابنىه املنفىرد   
منها حمم  جني  ثم توفيت املزبور  اج  بنت ام  بك عن وال ها املزبور امى  بىك و   

زوجها السابا حسن آغا ثم تويف املزبور امى  بىك يف   بنتها املنفرد  آتوله املتول   من 
ع  السنة عن ول يىه املزبىورين خالى  و مجيلىة ثىم تىويف املزبىور العىيخ حممى  ابىن           
العيخ عب الرمحن منذ ثانية ععر سنة عىن زوجتىه رمحىة بنىت العىيخ سىعي  وابنىه        

لسىنة مىن   ثم املزبور العيخ عىارف ابىن العىيخ فتىاح يف عى  ا     . املنفرد العيخ لطيل
زوجته امينة بنت نور حمم  واوقده جنم ال ين و عاصمة و حافة و عطية و صىيية و  
فاطمة ثم تويف املزبور احلاج مال رسول عن زوجته عطية بنت العىيخ سىعي  املزبىور     
واوقده مال امح  و مال حممود و مال ماطف  و جنم ال ين و حفاة ثىم تىويف املزبىور    

ذ ععىرين سىنة تقريبىا عىن زوجتىه سىلمة بنىت احلىاج عزيىز          مال توفيا بن سليمان من
و حممى  و امحى  و مجيلىة و خىامر ثىم توفيىت         اهللواوقده محه رشي  املزبىور و عبى  

املزبور  مينا بنت العيخ قىادر عىن زوجتىه محىه امى  مناىور وابنهىا املنفىرد منىه          
  بن مناىور ثىم   صابرر تويف املزبور صابر بال زوجة و ول  عن وال ه املزبور محه ام

توفيت املزبور  رعنا بنت العيخ حمم  ابن العيخ فتاح ثان سن  بال زوجة ولى  عىن   
ها املزبىورين العىىيخ عبى اهلل و العىىيخ جىالل ثىىم تىويف املزبىىور العىيخ عبىى اهلل      يشىقيق 

العيخ حمم  منذ سىبعة سىن  عىن زوجتىه فهيمىة بنىت مىال غفىور و شىقيقة املزبىور           
فهيمة بنت مىال غفىور منىذ سىت سىن  عىن شىقيقها         هملزبورالعيخ جالل ثم توفيت ا
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ر ثم تويف املزبور العيخ رشي  ابن العيخ عب الرمحن ابن العيخ فتىاح  فوحممود مال غ
منذ اربع سن  عن شقيقته خ جية وابىن اخيىه العىيخ لطيىل ابىن العىيخ حممى  ابىن         

تىويف املزبىور    العيخ عب الرمحن و جاسم ابن العيخ شريل ابن العيخ عب الرمحن ثىم 
محةةك  العيخ سعي  ابن العيخ حمم  و ام  ابن العيخ فتاح عن زوجته حنيفىة بنىت   

بلر و عا عة بنت حس  بىك و اوقده عثمىان و على  و فهيمىة و خىاور و صىبيةة ثىم        
فهيمة بنت ما  خضر منذ سنة واحى   بىال زوج و ولى  عىن اخيىه مىن        هتوفيت املزبور

لىيس لىه وار     مىن اق  عطيىة بنىت العىيخ سىعي  و      اقب صابر بن ما  خضر و اخته
شرع  آخر ع ا من ذكر سواء كان حاارا او غا با منهم ذلك مىن البيىان املعطىي مىن     

واقخبىار العىرعي الىوارد مىن     . 81/3/8491قبل هيئة اختيارية حملة دركزين املىؤر   
رشىقا   قبل العاه ين مال عارف بن حمم  و عب القادر ماىطف  السىاكن  يف حملىة س   

 -واملؤدين للبيان املذكور وعليه مبوج  الفرا ض العىرعية تاىةح املسى لة اقرثيىة     
 (.اسهم ةثامنا  و ثال  وععرون مليونا وما ت  واربعه وثانون الل)من  .....

واملزبىور   ( ثنما ة وثانيىة آقف ووسىما ة اسىهم   )منها للمزبور خال  بك بن ام  بك 
واملزبىور  بهيىه   ( عما ىة واربعىة آقف وما تىان و وسىون سىهما     ارب)جيملة بنت امى  بىك   

واملزبىور جنيى  بىن    ( واح  ووسون الفا وتسعما ة و وس و سبعون سىهما )بنت مجيل 
( ما تىان واربعىة وتسىعون الفىا ووسىما ة و وسىة وععىرون سىهما        )خسرو بن ام  بىك  

وللىل  ( ووسىون منهمىا   ما ىة وثالثىة آقف وتسىعما ة   ( )آتوله بنت حسىن آغىا  ) هواملزبور
وسىما ة واربعىة   )بنات شىيخ قىادر   ( متينه و ايساف و آمنة و رعنا)واح   من املزبورات 

واملزبىور  امينىة بنىت امحى  مىن غنجىة بنىت العىيخ قىادر          ( و ستون آقف وثالثا ة اسهم
وسىما ة واربعىة   )وللمزبور محه امى  بىن مناىور    ( ما تان وسبعة آقف وتسعما ة اسهم)

وللمزبىىور جنىىم الىى ين ابىىن العىىيخ عىىارف ابىىن العىىيخ فتىىاح  ( ون الفىىا وثالثىىة اسىىهموتسىىع
وللل واح   من املزبىورات امينىه بنىت    ( تسعما ة و وسة اقف و ثانية ووسون سهما)

حمم  و عطيه و حفاة و صيية و فاطمة و عاصمة بنات العيخ عىارف ابىن العىيخ فتىاح     
وللمزبىور  خ جيىة بنىت    ( ووس و ععىرون سىهما   ووسون الفا وتسعما ة.... اربعما ة )
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( مليون واح  وععىر  اقف وثامنا ىة وثىانون سىهما    )العيخ عب الرمحن ابن العيخ فتاح 
مليىون واحى  وما ىة و ثانيىة و     )وللمزبور جاسم ابن العيخ شريل ابن العيخ عبى الرمحن  

احى  وتسىعة و سىتون    وللمزبور العيخ لطيل ابن العيخ حمم  مليىون و ( ثانون الفا اسهم
ثالثىة  )وللمزبور  رمحة من زوجيت العيخ سعي  ابن العىيخ حممى  امى     ( الفا وما تا اسهم
وللل واح  من عثمان و علي ابن العيخ سىعي  ابىن العىيخ حممى  امى       ( وستون الفا سهم

مىىه و صىىبيةة بنىىات يوللىىل واحىى   مىىن خىىاور و فه( ما تىىان واثنىىان ووسىىون الفىىا اسىىهم
ر وللىل واحى   مىن    (ما ة وستة و ععىرون الفىا اسىهم   )ابن العيخ حمم  ام  العيخ سعي  

رعنا و بريوز  و امينه بنات العىيخ حممى  امى  و رسىول ابىن حسى  مىن فىرا  شىريين          
وللمزبىىور  رعنىىا بنىىت حممىىود ( وسىىما ة و اربعىىة اقف اسىىهم)بنىىت العىىيخ حممىى  امىى  

بىور  محىه غريى  بىن حممىود شىيخه       وللمز(. ستون الفا ووسما ة وثانون سهما)شيخه 
و للمزبىور فىا ا ابىن حسىن سىبعون الفىا       ( ما ة وععرون الفىا وتسىعما ة و سىتون سىهما    )

وسىة و ثالثىون الفىا وما تىان و     )ووسما ة و ستون سهما و للمزبور  بهيىة بنىت حسىن    
ثالثىىة وثىىانون الفىىا وما ىىة )و للمزبىىور حىىاجي مىىال عىىارف بىىن ماىىطف   ( ثىىانون سىىهما

وللل واح  من حمم  ادي  و امح  ام  املزبور احلىاج مىال عىارف ماىطف      ( لفاوستون ا
وللمزبىور  عاصىمة بنىت حىاجي     ( تسعما ة وستون الفا و سبعما ة و اثنان وتسعون سهما)

وللىل واحى    (. تسعة واربعون الفا وثانية ما ة و ستة وتسعون سىهما )مال عارف ماطف  
و جنىم الى ين ابنىاء احلىاج مىال رسىول ما تنىان         من املزبورون مال ماطف  و مال حممىود 

ما ىىة والفىىان )واربعىىة اقف و وسىىون سىىهما وللمزبىىور حفاىىة بنىىت احلىىاج مىىال رسىىول    
سىبعة و ثالثىون الفىا    )و للمزبور مال امح  ابن حاجي مىال رسىول   ( ووسة وععرون سهما

خ عزيىز  وللمزبىور العىيخ رشىي  ابىن العىيخ صىاحل ابىن العىي        ( وسبعما ة و ثالثىون سىهما  
و للمزبور  عطيىة شىيخ صىاحل    ( مليون واح  واربعة و ثالثون الفا وثنما ة و ثانون سهما)
وللمزبىىور حممىى  ابىىن رسىىتم  ( وسىىما ة و سىىبعة ععىىر  الفىىا واربعما ىىة واربعىىون سىىهما  )
ما ىة  )وللمزبىور  رمحىة بىن رسىتم     ( ما تان و واح  وععر  الل وسبعما ة و ستون سىهما )

ثالثا ىة واثنىان و   )وللمزبىور حممى  بىن شىريل     ( ا ة وثانون سىهما وععرون اقلل وثامن
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وسىىما ة )وللمزبىىوره عطيىىه بنىىت شىىيخ سىىعي   ( ثالثىىون الفىىا وسىىتما ة واربعىىون سىىهما 
ثالثا ىة  )وللمزبور صابر بن مىا  خضىر   ( وتسعة اقف وثنما ة و وسة و وسون سهما

ما ىة وثالثىة   )نىت احلىاج عزيىز    وللمزبىور  سىلم  ب  (. وستة واربعون الفا ووسىما ة اسىهم  
سىتما ة  )وللمزبور محىه رشىي  بىن مىال توفيىا سىليمان       ( اقف وتسعما ة ووسون سهما

و للىىل واحىى  مىىن عبىى اهلل و حممىى  و ( وتسىىعة وتسىىعون اقف و تسىىعما ة و ثالثىىون سىىهما
ما ة و وسىما ة و اربعىون الفىا و وسىما ة وثالثىون      )امح  ابناء مال توفيا بن سليمان 

اثنىان و سىبعون الفىا و    )وللل واح   من املزبورين مجيلة و خام بنيت مال توفيىا  ( اسهم
و للمزبىور شىيخ جىالل ابىن العىيخ حممى  امى  ابىن العىيخ فتىاح           ( وسة و ستون سهما

وللمزبور حممىود ابىن مىال    (. مليونان و اربعما ة و وسة و ععرون الفا و وسما ة اسهم)
وعلى  طالى  الىوار  املزبىور مىال      ( ون الفا و وسىما ة اسىهم  ثالثا ة و ستة و اربع)غفور 

 .. 84/9/8491هذا القسا  العرعي تسجيال يف .... حممود ابن احلاج مال رسول 
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 تاةيح القسا  العرعي/   حملمة شرعية السليمانية  ع د اقابار 
 امح  جمي  مولود الساكن يف حملة دركزين/ امل عي

 جي مال رسول الساكن يف حملة اقسلان ااافة للرتكهمال حممود حا/ امل عي عليه
 

. 84/9/8491و املىؤر    881/491لق  نظىم املى عي عليىه القسىا  العىرعي الىرقم       
الاادر من حملمة شرعية السليمانية  ملورثنا امل عو العيخ حمم  امى  شىيخ فتىاح    

حيى    وللنه كتم اربعة بنات من ورثة صافية بنت شىيخ حممى  امى  ابىن شىيخ فتىاح      
كان للمتوفيه صافيه املذكور  اعاله ول ان هما حسن و محه غريى  حممىود شىيخه و    

مل يىذكر اسىم اربعىة بناتهىا وهىن        وسة بنات هن امنه و سلم  و سلطانة و خورشي 
كل من امنه و سلم  و سلطانه و خورشي   بنات صافيه بنت شيخ محىه امى  شىيخ    

 ةوان وار  بنىىات الاىىافي هذكورين اعىىالبىىل ذكىىر ولىى يها و بنتهىىا رعنىىا واملىى  . فتىىاح
امنىه  . 8املذكورين اعالء والىذين مل يىذكر امسىا هم يف القسىا  العىرعي املىذكور هىم         

اوقد  ةتوفت بال زوج عن اوقدها كىل مىن امحى  و محىه صىاحل و صىابر و مينىا و بهيى        
توفىت   ةسىلطان . 3سلم  توفت بال زوج عن ول يه محه صاحل عزيىز   . 2جمي  مولود  

توفىت بىال زوج عىن اوقدهىا محىه        خورشىي  .  9بال زوج عن بنتها امينه بنت حسىن   
صاحل و جميى  و سسىه اوقد قىادر خسىرو و سىب  املى عي عليىه مىن حرمىان هىذه           

الواقعىة يف حملىة دركىزين     8881....... الورثه املذكور  من التارف بال ار التسلسىل  
ةيح القسىا  العىرعية املىذكور    عليه بتاعليه  جل  امل عي عليه اىل احمللمة واحللم 

 ...كافة مااريل احملاكمة ااىافة للرتكىه    هو  ميل  هذه ال عو.............  اعاله
 حملة دركزين 8881تسلسل  املذكور  ةحايت يف ال ار املرقم

 
 

 القااي   امل عي          امل عي
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 :ى تةموز41يةكةم بةياننامةى شؤِرشى 
 

 البيان رقم واح 
 در من القا   العا  للقوات املسلةة الوطنيةصا

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 أيها العع  اللريم

بعىى  اكتلىىال علىى  اهلل ومبىىؤازر  املخلاىى  مىىن أبنىىاء العىىع  والقىىوات الوطنيىىة    
املسلةةر أق منا عل   رير الوطن العزيىز مىن سىيطر  الط مىة الفاسى   الىيت ناىبها        

 مبق اراته ويف سبيل املنافع العخاية اقستعمار حللم العع  والتالع 
وإليلمر وق  قا  مبا تري ون وأزال الطبقىة الباغيىة الىيت اسىتهرتت      مإن اجليش منل

وأعلمىىوا أن الظفىىر ق يىىتم إق برتصىىينه . حبقىىوق العىىع ر فمىىا علىىيلم اق أن تىىؤازروه
ءنا للقيىا   واحملافظة عليه من مؤامرات اقستعمار وأذنابه وعليه فإننا نوجه إلىيلم نى ا  

ونطلى  مىنلم أن تلونىوا    . بإخبار السلطات عن كل مفس  ومسيء وخا ن قستئاىاله 
  8411حركة متوز . ي ًا واح   للقضاء عل  هؤقء والتلخص من شرهم

  :أيها املواطنون
إننا يف الوقت الذي فيه نلي فيلم الروح والوطنية الوثابىة واععمىال اديى  ر نى عوكم اىل     

 .لينة والتمسك بالنظا  والتعاون عل  العمل املثمر يف سبيل مالةة الوطناكخالد والس
 :أيها العع 

كىىل عزيىىز علينىىا يف سىىبيللمر فلونىىوا علىى  ثقىىة   ولقىى  أقسىىمنا أن نبىىذل دماءنىىا  
واطمئنىىان ب ننىىا سنواصىىل العمىىل مىىن أجللىىم وان احللىىم جيىى  أن يعهىى  إىل حلومىىة  

م إق بتى ليل مجهوريىة شىعبية تتمسىك     تنبثا من العع  وتعمل بوحي منه وهذا ق يىت 
بالوح   العراقية اللاملة وترتبط بربىا  اعخىو  مىع الى ول العربيىة واكسىالمية وتعمىل        
مببادئ اعمم املتة   وتلتز  بالعهود واملواثيا وفا ماىلةة الىوطن وبقىرارات مىؤمتر     

وتلبيىة  (. ةاجلمهوريىة العراقيى  )وعليه فإن احللومة الوطنيىة تسىم  منىذ ا ن    . بان ونغ
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لرغبىىة العىىع  فقىى  عهىى نا ر اسىىتها باىىور  وقتيىىة اىل جملىىس سىىياد  يتمتىىع بسىىلطة 
فىاهلل نسى ل أن يوفقنىا    . ر يس اجلمهورية ريثما يتم استفتاء العع  عنتخىاب الىر يس  

 يف أعمالنا خل مة وطننا العزيز انه مسيع جمي 
هجريىىةر  8311ب ىى ادر يف اليىىو  السىىادش والععىىرين مىىن شىىهر ذى احلجىىة سىىنة    

 . 8411املوافا لليو  الرابع ععر من شهر متوز سنة 
 العقي  الركن عب السال  حمم  عارف

 القا   العا  للقوات املسلةة الوطنية وكالة
    
89/1/8411 
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 ى تةموز41دةستورى كاتيى دواى شؤِرشى 
 

 8411ال ستور املؤقت لعا  
ن اعساسىي العراقىي لسىنة    ن عىن سىقو  القىانو   عل ى ُأ 8411متوز  89بع  قيا  ثور  

رغبىة يف تثبيىت قواعى      8411وتع يالته كافةر وتطبيا ال سىتور املؤقىت لعىا      8421
احللم وتنظيم احلقوق والواجبات جلميع املواطن ر وقى  أشىار هىذا ال سىتور املؤقىت      

 .إىل أنه واج  التطبيا يف فرت  اقنتقال إىل أن يتم تعريع دستور دا م
إىل احىىرتا  حقىىوق املىىواطن  وصىىيانة   8411ملؤقىىت لعىىا  وقىى  أشىىار ال سىىتور ا

حريىىاتهمر وأنا العىىرب واعكىىراد شىىركاء يف هىىذا الىىوطنر ويقىىرا هىىذا ال سىىتور حقىىوقهم   
القوميىىة اىىمن الوحىى   العراقيىىةر كمىىا رك ىىز ال سىىتور علىى  حريىىة اقعتقىىاد واحلريىىات   

اسىي  حمظىورر   العخاية وحرمة املنازل وحرايىة اعديىان وأن تسىليم الالجىئ  السي    
كما نصا ال ستور عل  أن يتوىل ر اسىة اجلمهوريىة جملىس سىياد  يتى لل مىن ر ىيس        
وعضوينر ويتولي جملس الوزراء السىلطة التعىريعية بتاى يا جملىس السىياد ر كمىا       
أك   ال ستور عل  اسىتقاللية القضىاء وأنا القضىا  ق سىلطان علىيهم يف قضىا هم ل ىري        

أو فرد الت خل يف استقاللية القضاء أو يف شىؤون الع الىةر   القانونر وقجيوز عية سلطة 
وينظم القانون اجلهاز القضا ي وعول مىر  اعتىي نظىا  احللىم مجهوريىًا بعى  أن كىان        

 .ملليًا مقي ًا ب ستور
 

 :8411وإليلم النص اللامل لل ستور العراقي املؤقت لعا  
مبىؤازر  العىع  وت ييى ه يف     ملا كانت احلركة الوطنية اليت قا  بها اجليش العراقي

تهىى ف  قيىىا سىىياد  العىىع  والعمىىل علىى  منىىع اغتاىىابها واىىمان  8411سىىنة  89
حقوق املواطن  وصيانتها وملا كان احللىم السىابا يف الىبالد الىذي ت الىتخلص منىه       
قا مًا عل  أساش من الفساد السياسي إذ اغتا  السىلطة افىراد حلمىوا على  خىالف      

ماىىلةة العىىع  إذ كىىان هىى ف احللىىم  قيىىا منىىافعهم ومحايىىة إراد  اعكثريىىة واىى  
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ربه كمىا جىاء ذلىك يف البيىان اقول الىذي أعلىن للعىع  يف        آمااحل اقستعمار وتنفيذ م
يف بى ء احلركىة الوطنيىة وتضىمن سىقو  نظىا  احللىم املللىي          8411متوز سىنة   89يو  

 .وقيا  اجلمهورية العراقية
 89ون اعساسي العراقىي وتع يالتىه كافىة منىذ     فإننا باسم العع  نعلن سقو  القان

ورغبىة يف تثبيىت قواعى  احللىم وتنظىيم احلقىوق والواجبىات جلميىع          8411متوز سىنة  
املىواطن  نعلىىن ال سىىتور املوقىىت هىىذا للعمىىل ب حلامىىه يف فىىرت  اقنتقىىال إىل أن يىىتم  

 تعريع ال ستور 
 

 الباب اعول
 اجلمهورية العراقية

 .عراقية مجهورية مستقلة ذات سياد  كاملةال ولة ال(: 8)املاد  
 .العراق جزء من اعمة العربية(: 2)املاد  
يقو  الليىان العراقىي على  أسىاش مىن التعىاون بى  املىواطن  كافىة          (: 3)املاد  

باحرتا  حقوقهم وصيانة حرياتهم ويعتي العىرب واعكىراد شىركاء يف هىذا الىوطن ويقىر       
 .ن الوح   العراقيةهذا ال ستور حقوقهم القومية ام

 .اكسال  دين ال ولة(: 9)املاد  
 .عاصمة اجلمهورية العراقية ب  اد(: 1)املاد  
 .يع  العلم العراقي وشعار اجلمهورية العراقية واعحلا  اخلاصة بهما بقانون(: 6)املاد  

 

 الباب الثاني
 .ما ر السلطات واحلقوق والواجبات العامة

 .ر السلطةالعع  املا (: 1)املاد  
 .اجلنسية العراقية حي دها القانون(: 1)املاد  
املواطنون سواسية أما  القانون يف احلقوق والواجبات العامىة وقجيىوز   (: 4)املاد  

 .التمييز بينهم يف ذلك بسب  اجلنس أو اعصل أو الل ة أو ال ين أو العقي  
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 .ونحرية اقعتقاد والتعبري مضمونة وتنظم بقان(: 81)املاد  
احلرية العخاية وحرمة املنازل ماىونتان وقجيىوز التجىاوز عليهمىا     (: 88)املاد  

 .إق حس  ما تقتضيه السالمة العامة وينظم ذلك بقانون
حرية اعديان ماونة وينظم القىانون أداء وظيفتهىا على  أن ق تلىون     (: 82)املاد  

 . خملة بالنظا  العا  وق متنافية مع ا داب العامة
املللية اخلاصة ماونة وينظم القىانون أداء وظيفتهىا اقجتماعيىة وق    (: 83)د  املا

 .تنزع إق للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل وفقًا للقانون
 (:89)املاد  

 .املللية الزراعية   د وتنظم بقانون. أ 
امللليىة الزراعيىة ماىونة مبوجى  القىوان  املرعيىة إىل حى  استاى ار         . ب 

 .واختاذ الت ابري الضرورية لتنفيذها التعريعات
 .ق جيوز فرض اريبة أو رسم تع يلهما أو إل اؤهما إق بقانون(: 81)املاد  

الىى فاع عىىن الىىوطن واجىى  مقىى ش وأداء اخل مىىة العسىىلرية شىىرف    (: 86)املىىاد  
 .للمواطن  وتنظم أحلامها بقانون

ك للعىع  ومهمتهىا محايىة    القوات املسلةة يف اجلمهوريىة العراقيىة ملى   (: 81)املاد  
 .سياد  البالد وسالمة أراايها

ال ولة وح ها هي اليت تنع  القوات املسىلةة وق جيىوز عيىة هيئىة أو     (: 81)املاد  
 .مجاعة إنعاء تعليالت عسلرية أو شبه عسلرية

 .تسليم الالجئ  السياسي  حمظور(: 84)املاد  
 

 الباب الثال 
 نظا  احللم

 . ر اسة اجلمهورية جملس السياد  ويت لل من ر يس وعضوينيتوىل(: 21)املاد  
 .يتوىل جملس الوزراء السلطة التعريعية بتا يا جملس السياد (: 28)املاد  
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 .يتوىل جملس الوزراء والوزراء كل فيما خياه أعمال السلطة التنفيذية(: 22)املاد  
 ري القىانون وق جيىوز   القضا  مستقلون ق سلطان عليهم يف قضا هم ل(: 23)املاد  

عية سىلطة أو فىرد التى خل يف اسىتقالل القضىاء أو يف شىؤون الع الىة ويىنظم القىانون          
 .اجلهاز القضا ي

جلسىات احملىاكم علنيىة إق إذا قىررت احمللمىة جعلىها سىرية مراعىا          (: 29)املاد  
 .للنظا  العا  وا داب

 .تا ر اعحلا  وتنفذ باسم العع (: 21)املاد  
تنعر القوان  يف اجلري   الرمسيىة ويعمىل بهىا مىن تىاريخ نعىرها إق       (: 26) املاد 

إذا نص فيها عل  خالف ذلكر وإذا مل يذكر فيها تاريخ تنفيذها تنفذ بعى  ععىر  أيىا     
 .من اليو  التالي ليو  النعر

 
 الباب الرابع

 أحلا  انتقالية
يم الاىىادر  مىىن قا ىى  يلىىون للقىىرارات واعوامىىر والبيانىىات واملراسىى (: 21)املىىاد  

إىل  8411متىوز   89القوات املسلةة أو ر يس الوزراء أو جملس السىياد  يف الفىرت  مىن    
تاريخ تنفيذ هذا ال ستور املوقت قو  القىانون وهىي تعى ل مىا يتعىارض مىع أحلامهىا        

 .من ناوص القوان  النافذ  فبل ص ورها
تبقى    8411متىوز سىنة    89مىا قررتىه التعىريعات النافىذ  قبىل       كىل (: 21)املاد  

سىىارية املفعىىول وجيىىوز إل ىىاء هىىذه التعىىريعات أو تع يلىىها بالطريقىىة املبينىىة بهىىذا     
 .ال ستور املوقت

 .ينفذ هذا ال ستور املؤقت من تاريخ نعره يف اجلري   الرمسية(: 24)املاد  
 .عل  وزراء ال ولة تنفيذ هذا ال ستور(: 31)املاد  

هىىى املوافىىا لليىىو   8311ن حمىىر  احلىىرا  سىىنة كتىى  بب ىى اد يف اليىىو  التاسىىع مىى
 . 8411السابع والععرين من شهر متوز سنة 
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 حمم  صاحل حممود      حمم  جني  الربيع 
 وزير الاةة      ر يس جملس السياد 

 

 حمم  مه ي كبة
 جملس السياد  عضو

 

 خال  النقعبن ي
 جملس السياد  عضو

 

 بةر إبراهيم كوال كت      عب اللريم قاسم
 وزير اققتااد     ر يس الوزراء ووكيل وزير ال فاع

 

 فؤاد الركابي      عب السال  حمم  عارف
 وزير اقعمار      نا   ر يس الوزراء

 ووزير ال اخلية
 

 بابا علي العيخ حممود     ر عب اجلبار اجلومردوال كت
 وزير املواصالت واعش ال       وزير اخلارجية

 

 حمم  ح ي       طال  الزعيم الركن ناجي
 وزير املالية      وزير العؤون اقجتماعية

 

 ه ي  احلاج محود       ماطف  علي
 وزير الزراعة       وزير الع لية

 
  وزير املعارف      ر جابر عمروال كت

    
  وزير اكرشاد                          حمم  ص يا شنعل
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 ويَنةكان
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 4221بردني تةرمي حاجي مةال رةسولَ بؤ طؤرِستانى سةيوان، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بةرطى يةكةم  - بيرةوةرييةكانم  ..........................................................................   121
   

  
 

 

 مةال مستةفاى سةفوةت
 4212لوبنان،      

 

 4211، مةال مستةفاى سةفوةت
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 (ئةمحةد فائز)ةمحةد حاجى مةال رةسوأل مةال ئ                                         

 
 

 
 4292، مةمحود حاجى مةال رةسوأل مةال 
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 4291، ( ئارى. ن)ال رةسوأل نةمجةدين ئةفةندى حاجى مة

 
 

 
 مةال مستةفاى سةفوةت
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 :لة ضةثةوة
 كةمال حمةمةد سةعيد، نةوشريوان فوئاد مةستى: دوو كةسى خوارةوة
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حاجى حمةمةةد مسةرةر، مامؤسةتا عةبةدولَة، بةةجزاد جةةميل سةائير، عومةةر حةاجى          
 .حةمة سالَح، ئةنوةر ئةمحةد سةيفولَة، نة،جةت كةريم

 ل حمةمةد سةيفولَةمامؤستا جةال: بةرِيَوةبةر
فاروق مةال مستةفا، نورى حاجى شةيَ  كةةريم، سةةجة جةةالل سةائير،      : سةرى سةرةوة

سامالَ حةمة ئاغا، جةمال عومةر ميَوذة، عةبدولَة سةةبرى سابونىةى، نةةو،اد حةمةة سةةعيد      
 عةنبةر، حمةمةد مةمحود، رةمزى ئيسحاق، بةكر سةعيد، ضاال، ئةمحةد فةجمى

 4212ى فةيسةلَيية، ، مةكتةب4ثؤىل 
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 :لة ضةثةوة
فةةاروق مةةةال مسةةتةفا، نةوشةةريوان فوئةةاد مةسةةتى، كةةةمال حةمةةة : ريةةزى خةةوارةوة

سةعيد خةيات، نةو،اد جةالل حمةمةد، عومةر حمةمةد سالَح بةط، سةةفوةت رةشةيد،   
 ئيحسان غةفور، ضاال، ئةمحةد فةجمى

ةمةةد عةبةدولَة نةا، ،    سةجة شيَ  رةوف نةةقير، عومةةر حمةمةةد، حم   : ريزى دوو
بورجةةان مةسةةرةف، سةةاالر حةمةةة ئاغةةا، كةةةمال عيةةزةت، جةةريان قةةة،ةر  ، ئةةةنوةر   

 .مةمحود، بةجزاد جةميل سائير
مامؤستا حسيَن سالَح ئاغا، نة،جةت كةريم بةط، جةةبار ئةمحةةد سةابر،    : ريزى سآ

، ...()....ساالر ئةم ، ئةفراسياب مةجيةد يةاوةر، حمةمةةد مةةمحود، جةةمال قةادر،       
ئيسةةماعيل حةةاجى سةةةعيد حةلَواضةةى، جةةةالل ئيةة اجيم سةةنرةر، ئةةةنوةر ئةمحةةةد      

 سةيفولَة، بةرِيَوةبةرى مامؤستا جةال حمةمةد سةيفولَة
يةةون ، نةناسةةراوةتةوة، نةناسةةراوةتةوة، فةةةرةا حةةاجى سةةالَح،  : ريةةزى سةةةرةوة

 عومةر حمةمةد حةمامىى، جةمال سنرةر، نةناسراوةتةوة، نةناسراوةتةوة
 4244-4241مةكتةبى فةيسةلَيية، 



   924     ............................................................................................  فاروق مةال مستةفا
  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 فاروق مةال مستةفا
1491خانةقني،   
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 1491فاروق مةال مستةفا، سةرباني مالَةوة لة دةرطةزيَن، 

 

 
 فاروق مةال مستةفا: دانيشتوو
زوالل مةجيد  سدةليئ غا،دا، ةيدنةدين مسدتةفا رةسدوَل، ةدةلي  داجي         : لةرِاستةوة

 قادر، سةرةتاى ثةجناكان



   931     ............................................................................................  فاروق مةال مستةفا
  

 
 
 

 
 رينى يةكةم
 ةسدةن  سديَن، فداغ      ،مدةوود حمةمةد جاسئ، حمةمةد  نةناسراوة، :لةرِاستةوة

حمم  ساَلح، غةوةد حمةمدةد سدةلَتة،  غدةوةى ثشدتةوة نةناسدراوة، رةغدوف   داج         
 حمةمةد حميَ ين ، نورى غةوةد كةريئ ةةىل، نةناسراوةتةوة، 

ق  مددةال فددارو، ةيددنةر رةدددي ةددةتا رةدددي ، سددةردار بددة ادين،  : دانيشددتوةكان
 ةومسان حمةمةد ةتاح، ن يئ دوكت،، حمةمةد فنوجةالل غةمني سامسمستةفا، 
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، ( اوسدةرى غةختدةر خدان   )جةالل مةال غةودةد  داج  مدةال رةسدو      : لةرِاستةوة
 1499، فاروق مةال مستةفا، خانةقني (خودك  فاروق مةال مستةفا)غةختةر خان 

 

 
 2/2/1491قادر مةال غةوةد  اج  مةال رِةسو ،  



   933     ............................................................................................  فاروق مةال مستةفا
  

 
فداروق مدةال   . 3حمةمدةد سدةي  جاسدئ،    . 2د، مامؤسدتا ةدةزين حمةمدة   . 1: ناوةكان
  ةينةر رةدي . 1جةالىل ساما،ا،  . 9كةمال رةدي  مةال غيربا يئ، . 9مستةفا، 

 23/12/1499، (طةرِةك  ةةقارى)دةدت  تةيارة خانةكة 
 

 

 سالَح ةةىل، فاروق مةال مستةفا، جةميل نورى، ناوةن ي  سليَمان : لةرِاستةوة
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فدداروق مددةال مسددتةفا بددة جلدد        
وة، قوتدددابي  ناوةنددد ي   كةددددافة
 21/3/1491، سةرضنار سليَمان 

 

فاروق مةال مستةفا، 
9/9/1491 

 
 

 

 

  



   939     ............................................................................................  فاروق مةال مستةفا
  

 
 

 
 
 

 
، فاروق مةال مستةفا، (دايك  فاروق مةال مستةفا)جةميلة سالَح قادر : استةوةلةرِ

 13/3/1491مةال مستةفاى سةفوةر، تةلعةر مةال مستةفا، كان  خان، 
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 1491فاروق مةال مستةفا، خؤثيشان ان، بة، ا، : ناوةرِاست     

 

 
ر مريزا كةريئ، فاروق غةنوةر ةومسان،  سيَن ةارف، قاد: دانيشتووةكان لة راستةوة

 1494مةال مستةفا، 
 

 



   934     ............................................................................................  فاروق مةال مستةفا
  

 
فدداروق مددةال مسددتةفا، ةومسددان ددديَة كددةريئ، ةددةىل مددةال ةةبدد ولَ ، : لددة راسددتةوة

 1411منطةوتي  اجي مةال رةسولَ، 
 

 مسدتةفا، وةد، غةنوةر ةومسدان، فداروق مدةال     سيَن ةارف، فةرةج غة: لة راستةوة    
 4/1/1411بة، ا  - ةي ةرخانة  -كاميل نوري، دارع رةدي  
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فةيسددة   ةبددة، جددةالىل سدداما،ا، .  سدديَن فددةآلولَ ، د: وةسددتاوةكان لةرِاسددتةوة)

 21/2/1412، طةدت بؤ ناوضةى ص ور لة بة، ا ( مستةفا، سةردار مستةفا مةز ةرفاروق مةال
 

 
مسدتةفا، غيسسدان ،دةفور، بداخ      دة ي  مةوود كةريئ، فداروق مدةال   : لةرِاستةوة
 طشت  سليَمان 



   934     ............................................................................................  فاروق مةال مستةفا
  

 
فةوزي مةال مدةوود، فداروق مدةال مسدتةفا، نةندةدين      : دانيشتوةكان لة راستةوة

  اج  مةال رةسو ،  يكمةر بة ران ، رؤستةم   ةمةى رؤستةم، فةرةي ون
فددازيم مددةال مددةوود، غددازاد نةنددةدين  دداج  مددةال    : وةسددتاوةكان لةرِاسددتةوة

 1412سةرضنار،  رةسو ،
 

 

 
 1412فاروق مةال مستةفا، حمةمةد سةةي  خةيار، بة ريَطةي بة، اوة، 
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سةردار مستةفا مةز ةر، جةاللي ساما،ا، فاروق مةال مسدتةفا، طةددت   : لةرِاستةوة

 1412 لة،  -بؤ سةدى  ن ية 
 

 

 
ليَجي ، تيثدي فتؤدؤلَيَك كدؤ   (فاروق مدةال مسدتةفا  )ثيَنجةم : وةستاوةكان لةرِاستةوة

 1419غيستيار، 



   444     ............................................................................................  فاروق مةال مستةفا
  

 
 
 

 
 

 فاروق مةال مستةفا
 4694، دةرضوون لة زانكؤ
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 4694قوتابيية كوردةكاني كوليَجي بازرطاني بةغدا،      

 
 

 
فةرمانىىدةك كىىؤليَجي  -وةرطرتنىىخ آلىىةفتخ فتيىىؤلةيَة لىىة عةميىىد َىىةعدون  سىىيَة  

 4691ئيحتيات، َالةخ 
 



   444     ............................................................................................  فاروق مةال مستةفا
  

 
فاروق مةال مستةفا،  سيَة فةحتولةآل، نىةبي  ووَى ، َىامي عةنتىةر،     : لة راَتةوة

 4/4/4691كؤليَجخ ئيحتيات 
 
 

 
  4691فاروق مةال مستةفا، نةجةف، َةردةمخ ئةفسةرى ئيحتيات، : لة ضةثةوة وةكةم
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 4699 ةَةن زوَوةر، ئةرجومةن قةرةداغي، فاروق مةال مستةفا،  : لةرِاَتةوة

 
 
 

 
 4691فرِؤكةوان فةرةودون عارف نةجيب، فاروق مةال مستةفا، َةملان ثاك، 



   441     ............................................................................................  فاروق مةال مستةفا
  

 
 4691، فوئاد مةال مةمحود، َليَماني   

 

 
 4691فازو  مةال مةمحود، َليَماني،                                                
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 شةهيد زوهري عةالوى

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شةهيد ئةمني آلةوون



   441     ............................................................................................  فاروق مةال مستةفا
  

 
  4614فاروق مةال مستةفا، موآلتةفيَيت لة كةركوك 

 

 
 ماجيد ئةمحةد عةزوز ئاغا، بةغدا. فاروق مةال مستةفا، د
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 كةمال شاكر                    
 

 
 شةهيد جةمال عةىل فايز  
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 51/4/5495خةليل ئةلغةزالي، فاروق مةال مستةفا، ناوثردان، 

 
 

 

. كضيي د ( راز) فاروق مةال مستةفا،
ئاشييي مسييتةفا ريأليي  ، عيَييزيدي  

 5495شيَخيَ، تةم زي 
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 وق مةال مستةفا،فار
 ثيَشمةرطايةتي

 

فاروق مةال مستةفا، مستةفا ضاورِيش  



   415     ............................................................................................  فاروق مةال مستةفا
  

 
خييةليل ئيييماهيز ىلييةزاىل، فيياروق مييةال مسييتةفا، عييةىل شيي ي  ، عييادل : لةرِاألييتةوي

 5491عةبدوملةهدى، دميةشق، 
 

 
 5491شةهاب شيَخ ن ري، شام شةهيد  فاروق مةال مستةفا،
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 5495ن ري ئةمحةدي تةها، فاروق مةال مستةفا، لة ديربةندي رايات، 

 
 

 
 

 فاروق مةال مستةفا
 5495كان  ألثيندار،  

 



   411     ............................................................................................  فاروق مةال مستةفا
  

 
 
 

 
 عيَزيدي  مستةفا ريأل  . د

 فاروق مةال مستةفا
 5491بيَروت،  
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ئةمحيةد، ليةتي    : لةراألتةوي
شيَخ ئيةورِيمحان كيان  مياران ،    

عيييةزيز ،  مسيييتةفافييياروق ميييةال
كييياني  ،(عيييةزي ريش)ئيييةن ير 
 5491ألثيندار، 

 

ئيسماعيل شةهيد : لةراألتةوي
 ليييية 1/55/5494ليييية )ئةمحييييةد 

نزيييض ضييياى  شييةرِى ألييةرتيز ليية
، مةمح د قادر (زؤزك شةهيد ب و

فةريج، شةهيد جةماىل عةىل فايز 
 5445ى تييةم زى 51|51شييةوى )

 (شةهيد كرا
 

 

 
 

 



   411     ............................................................................................  فاروق مةال مستةفا
  

 
 
 
 

 
 5499، ألةريتاى ذن هيَنان
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 5499، ألةريتاى ذن هيَنان

 



   419     ............................................................................................  فاروق مةال مستةفا
  

 
 

 
 
 

 
جةميلية أليال     ثةخشيان مسيتةفا مي فت ،    : لةرِاألتةوي

 ، فاروق مةال مستةفا(روق مةال مستةفادايك  فا) قادر

 5499، ألةريتاى ذن هيَنان
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فتتورةم التتةت الاتةةفور ؤتتآ كةس  تتر ةتةةر فتتةر    ة تتة ر   : لةرِاستةةة  

 سوآلنى هةؤةوةون
 

 
عآ ز  ين الاةةفو ر سوألر يوست  ةتةلآ ر فتورةم التةت     .  : لة ضةثةة 

 الاةةفور  لَشو  ر ؤآد



   854     ............................................................................................  فاروق مةال مستةفا
  

 
 ر( تة و ةةيتد ر  )ر ةوالآ خسؤتووة  فورةم الةت الاةةفوالوجد عةتةىر : لة ضةثةة 

 ةةثاة  لَشو  ر ؤآدر ةةالةى
 

 
ر جةالوىل ةةالةستوةرر  (ةوالةرانى توثس)ةوالةران حمةالة   ة ة  : راسةةة لة 

يوس  ةتةلآ ر فتةر    ة تة ر الاتةةفو ستةيد الةجآتدر جتةالو، ؤتو انر ةتو           
  .ةةالةى  ةةكر فورةم الةت الاةةفور جةالو، ةةالة ر ؤآدر سلآ مونىر نةة   ةون
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 1991مام جةالل، فاروق مةال مستةفا، قةآلضواالن 
 
 
 
 
 
  



   061     ............................................................................................  فاروق مةال مستةفا
  

 
 
 
 

     
 مةسعود بارزانى، فاروق مةال مستةفا     
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بةرهةم سالَح، كؤسرةت رةسوأل، مام جةالل، . فاروق مةال مستةفا، د: لةرِاستةوة
 ئيرباهيم عةالوي، ماجيد عةالوي

 

 



   064     ............................................................................................  فاروق مةال مستةفا
  

 

 14/14/4444، (فةهد)ةزارى هاورِآ لةسةر م، ئيرباهيم عةالوي

 

 

 فاروق مةال مستةفا، ماجيد عةالوي 
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 1991 -بريتانيا / رافد ئةديب و خيَزانةكةي . لةطةلَ د 
 

 

 ياسني خةليل   



   061     ............................................................................................  فاروق مةال مستةفا
  

 

كااورِانى فاااروق مااةال )مااام جااةالل، فاااروق مااةال مسااتةفا، لةطااةأل زةريااا و زرناا    
 1991، قةآلضواالن، (مستةفا

 

 
 تةفا، زنويَر، فاروق مةال مستةفانةوشريوان مس 



 بةرطى يةكةم  - بيرةوةرييةكانم  ..........................................................................   066
   

 
 زةريا، هاورِآ عةزيز حمةمةد، زرن ، فاروق مةال مستةفا، زينؤ: لة ضةثةوة

 

 
 ، فاروق مةال مستةفا(كامةرانى تاثؤ)ن حمةمةد ئةمحةد كامةرا   



   069     ............................................................................................  فاروق مةال مستةفا
  

 

 ثةخشان مستةفا موفتى، زنويَر فاروق مةال مستةفا 

 

 

 (خوشكةزاى فاروق مةال مستةفا)سؤز ، مونرية، دلَ(باجى)فامتة : لة ضةثةوة
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 زةريا و زرن 

 

 زرن  و زينؤ
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 مساتةفا،  ئةختةر مةال مستةفا، زنويَر فاروق مةال   
 11/1/1994سليَمانى، 
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فاروق مةال مستةفا، ثةخشان مستةفا موفتى



   091     ............................................................................................  فاروق مةال مستةفا
  

 

قااادر، سااةروةر قااادر، فاااروق مااةال مسااتةفا، زنااويَر،  ةحساانيت: لةرِاسااتةوة    
 4411زينؤ، سةردار قادر، ثةخشان مستةفا موفتى، زةريا، زرن ، نةورؤزى 

 

 

ى، فاروق مةال مستةفا، زينؤ، ثةخشان مستةفا موفت شوان،: لةرِاستةوة
 زةريا، زنويَر، زرن 
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 4419 ،دوارِؤذرووناكبرييى ؤ، دةزطاى ثاسار شيَرك ،شيَركؤ عةبدولآَل. د
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